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Vuokko
Muotoilun ikoni uskoo
suomalaiseen luovuuteen.
Sivu 12

OONA RITARI
ALESTALO X JUDIN X VÄRE
YRJÖ SOTAMAA
NIKO VENÄLÄINEN

Näin vältät
kopioinnin
s. 19

Pääkirjoitus.

I L M A S O H VA
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.

Tunne historia ja
muuta tulevaisuus
Taideteollisuuden ikoneitamme ja muotoilun traditioita on syytä juhlia, kun siihen tarjoutuu mahdollisuus. Akateemikko ja Ornamon kunniajäsen Vuokko Eskolin-Nurmesniemi
täyttää 90 vuotta, ja nyt on juhlahaastattelun paikka (s. 12). Kiitos Vuokolle aktiivisuudesta
Ornamossa. Hän on antanut osaamistaan ja näkemystään sekä tuonut perspektiiviä muotoilualasta.
Vuokko on pioneeri, joka loi muotoilun kulta-aikana tietä nykymuotoilulle myös kansainvälisesti. Hänen työnsä muistuttaa, kuinka tärkeää on suunnittelijan oma ajattelu. Vuokon
ajatteluun ovat vaikuttaneet yhteiskunnalliset murrokset. Sotien jälkeinen aika ja naisten
siirtyminen työelämään kuvastuivat hänen suunnittelemissaan vaatteissaan. Tarvittiin
uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja. Kuulostaa kovin tutulta myös tänä päivänä, vaikka lähtökohta on toinen.
Vuokon työ ja ajattelu ovat erityisen ajankohtaisia ainakin kolmella tapaa: suhteessa
kopiointiin, kestävään kehitykseen ja kansainvälisyyteen. Kopiointiin Vuokko on ottanut
tiukasti kantaa. Suunnittelija ei ole kopiokone, vaan suunnittelutyö perustuu omaan ajatteluun ja omiin kokeiluihin.
Muodin filosofiassa Vuokko edustaa kestävää kehitystä. Suunnittelijana hän työskentelee
jatkuvuuden ja esteettisen kestävyyden parissa erotuksena trendeille. Monet Marimekolle
ja omalle merkille suunnitellut vaatteet sekä kuosit ovat edelleen käytössä ja tuotannossa.
Nykysuunnittelu elää yltäkylläisyydessä. Maailma ja tieto ovat avoinna, ja taideteollisessa
tuotesuunnittelussa nuoret muotoilijat etsivät asiakkaita maailmalla. Lehden s. 20 ajatteluaan avaavat Lassi Alestalo, Henri Judin ja Laura Väre. Kollektiivi osallistui marraskuussa Ornamon Petra Ilosen kanssa Chengdu Creativity & Design Weekille Kiinassa.
Muotoilu ulottuu myös valtioiden ja EU:n hallintoon. Järjestämme eurooppalaisen muotoilujärjestö BEDAn kanssa Euroopan muotoilupolitiikan konferenssin Oodissa 5.12. Nyt on
oikea aika keskustella siitä, miten muotoilu rakentaa eurooppalaista tulevaisuutta.

Salla Heinänen, toiminnanjohtaja

P.S. Nähdään 5.12. klo 17 Musiikkitalossa juhlimassa Ornamo-palkintoehdokkaita ja tietysti
6.–8.12. Ornamon Design Joulussa Kaapelitehtaalla.

Annankatu 24, Helsinki. www.kuusilinna.fi

3

4.19

ALEKSI TIKKALA

Ornamo 4.19

TÄ S S Ä N U M E R O S S A :

6 Tapetilla
Muotoilija Oona Ritari on mukana Ornamon
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Alestalo x Judin x Väre haluaa
menestyä maailmalla.

4.19

5

4.19

26 Muotoilun murros
Yrjö Sotamaa: ”On poikkeuksellista,
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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.

TEKSTI SAARA ARGILLANDER

Tapetilla.

Mioonan Fisulenkkarit valmistuvat
niilinahvenen nahkasta
– materiaalista, joka
muuten päätyisi roskiin.

O ON A RITARI:

Ergonomian
puolesta
pikamuotia
vastaan
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MUOTOILIJA, KENKÄSUUNNITTELIJA Oona Ritari tuo väriä,
kestävyyttä ja käytännöllisyyttä ihmisten arkeen. Ritarin vuonna
2014 perustama kenkä- ja asustebrändi Mioona on tänä vuonna
ensimmäistä kertaa mukana Ornamon Design Joulussa, uusien
brändien osastolla.
Ritari on taustaltaan tanssija ja hiusmuotoilija. Hänen työnsä
on aina ollut täynnä liikettä, muotoja ja väriä. Siksi opiskelu
kolmanteen ammattiin kenkäsuunnittelijaksi ei ollut aivan niin
sattumanvarainen siirto kuin ensin voisi ajatella. Edelleen Ritari
miettii työssään paljon värejä ja muotoja, mutta myös ihmisen
liikettä ja ergonomiaa.
”Tanssi on ollut pienestä pitäen ehdoton rakkauteni, mutta se
on myös vuosien varrella hajottanut kroppaani. Etenkin jalat ovat
olleet kovilla. Minulle on nykyään todella tärkeää se, miten ja millä
kävelen”, Ritari kertoo.
”Painavan laukun kantaminen ja huonot kengät vaikuttavat
salamannopeasti ryhtiin ja ihmisen koko olemukseen. Mioonan
El Doble -tuplalaukun ideana on, että paino jakautuu tasaisesti
molemmille hartioille. Laukku sulautuu ihmisen muotoon ja
liikkeeseen. Kengän koron taas sijoitan tavanomaista keskemmälle nimenomaan ergonomisista syistä. En vain siksi, että se saa
kengän näyttämään kiinnostavalta.”
Ergonomian lisäksi Ritarin suunnittelutyötä ohjaavat kestävän
kehityksen periaatteet. Hän haluaa taistella pikamuotia ja huonoa
laatua vastaan. Suurin osa Mioonan tuotteista valmistetaan tällä
hetkellä Portugalissa, perheomisteisissa tehtaissa ja ateljeissa.
Lisäksi Mioona tekee yhteistyötä Itä-Afrikassa, josta saadaan
materiaali kalannahkaisiin Fisu-lenkkareihin.
”Opiskelin sivuaineenani kehitysyhteistyöopintoja, jotka
veivät minut Tansaniaan. Verkostoiduin Itä-Afrikassa ja päädyin
tekemään lopputyöni ugandalaisen yrityksen kanssa. Ideoimme
yhdessä muun muassa kenkien valmistusta banaaninkuidusta.”
Ugandasta yhteistyökumppaniksi jäi lopulta kalateollisuuden
yritys, joka sivutuotteenaan parkitsee kalan nahkaa kenkiin ja
laukkuihin sopivaksi materiaaliksi. Nyt Mioonan Fisu-lenkkarit
valmistuvat niilinahvenen nahkasta – materiaalista, joka muuten
päätyisi roskiin.

K U VA K AT R I L E H TO L A

7

4.19

Ornamon
Design Joulu 2019

Mioonan kengät ja laukut ovat värikkäitä.
Työskentely eri puolilla maailmaa, erityisesti
Kuubassa ja Itä-Afrikassa, ovat vaikuttaneet vahvasti
Ritarin suunnitteluun ja estetiikan tajuun.

Ornamon Design Joulu täyttää jälleen itsenäisyyspäivän
viikonloppuna Helsingin Kaapelitehtaan kotimaisella
designilla ja taidekäsityöllä. Kaapelitehtaan alakerrassa
on tarjolla 4 000 neliömetriä designia. Tilat on nyt
jaettu osallistujien kesken uudella tavalla:
Tuoreet, alle kolme vuotta sitten perustetut brändit
sekä tuotelanseeraukset ovat omalla osastollaan
Puristamossa, tutut suosikit täyttävät Merikaapelihallin
ja grafiikka, painotuotteet sekä originaalikuvitukset
sijaitsevat Valssaamossa.
Ornamon Design Joulu Helsingin Kaapelitehtaalla
(Tallberginkatu 1) 6.–8.12.2019. Avoinna perjantaina klo
15–19, lauantaina klo 10–18 ja sunnuntaina klo 10–18.
www.ornamo.fi/designjoulu

TEKSTI EMMA HERTZBERG

Tapetilla.
JOONAS TURUNEN

kilpailu

Ornamolainen
Joonas Turunen
voitti Lapin
keskussairaalan
taidekilpailun
MUOTOILIJA JA ORNAMON JÄSEN Joonas Turunen on
voittanut Lapin keskussairaalan laajennusosan taideteoskilpailun
teosehdotuksellaan Parantava voima. Kilpailun kautta haettiin
teosta sairaalan uudelle pääsisäänkäynnille. Palkinnon arvo on
7 000 euroa. Turusen teos rakentuu betonikummusta, ruostumattomasta teräspallosta ja sen sisään rakennetusta lämmitys-
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Emma Hertzberg
Muotoilija Emma Hertzberg
on legal design -palveluja
tarjoavan Observ Agencyn
perustaja ja luova johtaja.

laitteistoista. Pallo lämmitetään noin 40 asteen lämpötilaan niin,
että se tuntuu koskettaessa lämpimältä. Teokseen kuuluu myös
projisointi, joka heijastaa pallon ympärille lämpimänsävyisiä,
liikkuvia valokehiä. Arviointilautakunta kiittää Turusen ehdotusta
siitä, että se tarjoaa interaktiivisen ja kehollisen kokemuksen, joka
ottaa kokijan huomioon.

kilpailu

Kalustekilpailu hyödyntää puuta
4.19

YLI 20 SUOMALAISTA HUONEKALUYRITYSTÄ on ilmoittautunut mukaan Ornamon ja Puutuoteteollisuuden kalustekilpailuun,
jossa etsitään puuta tai biokomposiittia hyödyntäviä kalusteita ja valaisimia teolliseen valmistukseen. Yritysten suunnittelutoimeksiannot on nyt julkistettu kilpailun verkkosivuilla, ja aikaa kilpailuehdotuksiin on 15.1.2020 saakka. ”Ainutlaatuisen kilpailun tavoitteena
on antaa uutta potkua kotimaisille kalustevalmistajille, jotka hakevat mallistoihinsa tai strategiaansa uutta suuntaa muotoilun avulla”,
sanoo Puuteollisuusyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Janne Liias. Kilpailuun osallistujat muotoilijat voivat suunnitella kilpailuehdotuksen
yhteen tai kaikkiin kilpailussa mukana oleviin toimeksiantoihin. Kilpailun toisessa vaiheessa voitokkaat kilpailuehdotukset toteutetaan
ja kustannetaan huonekaluyritysten toimesta yhteistyössä finalistien kanssa. Näistä prototyypeistä palkintolautakunta valitsee
parhaat tuotteet, jotka esitellään Habitaressa 2020. Pääpalkinto on 15 000 euroa ja opiskelijoiden sarjassa 5 000 euroa. www.
puuteollisuusyrittajat.fi/suunnittelukilpailu

Kaj Franck -muotoilupalkinto
muotoilutoimisto Aivanille
KAJ FRANCK -MUOTOILUPALKINTO 2019 on myönnetty muotoilutoimisto Aivanin
kuuden partnerin muodostamalle työryhmälle: Jarkko Jämsén, Minka Koukkunen,
Aleksi Kuokka, Aki Suvanto ja ornamolaiset Antti Mäkelä sekä Saku Sysiö. Vuonna
2007 perustettu Aivan on monialainen suunnittelutoimisto, joka on keskittynyt brändi- ja
tilasuunnitteluun, tuotemuotoiluun sekä strategiseen muotoiluun. Aivanin erityisosaamista
on venesuunnittelu. Kaj Franck -palkintojury oli vaikuttunut mm. ryhmän rakentamista
kansainvälisesti menestyneistä brändikokonaisuuksista. Design Forum Finlandin jakaman
Kaj Franck -palkinnon arvo on 10 000 euroa. Palkintonäyttely on esillä Designmuseossa
12.1.2020 saakka.

PA AVO L E H TO N E N

palkinto

KU VA H A N N A K A I SA P E K K A L A

Legal design on
muotoilijalle väylä
kehittää yritystoimintaa
ja yhteiskuntaa.

Mitä on Legal Design?
Legal design tuo muotoilun ajattelumallit ja
prosessit juridiikkaan. Legal designin tavoitteena
on kehittää parempia juridisia palveluita ja tuotteita
sekä lisätä oikeuden saavutettavuutta. Tarvekartoitus, käyttäjätutkimus ja iteroiva työskentely yhdessä
eri alojen ammattilaisten kanssa ovat legal designin
keskiössä.
Ihmiset ovat päivittäin tekemisissä lainsäädännön
kanssa, usein tiedostamattaan. Hyviä esimerkkejä
ovat tienviitat, jotka kieltävät ajamasta yli 40
kilometrin tuntivauhtia ja verkkosivuston tietosuojaseloste, joka tukkii puolet puhelimen näytöstä ja
pyytää vahvistusta tuskallisen pitkään selosteeseen.
Yritystoiminnassa lainsäädäntö on vahvasti läsnä
esimerkiksi markkinoinnissa ja työntekijöitä palkattaessa. On yrityksen etu, että asianomaiset tiimit
osaavat toimia oikein näissä tilanteissa. Mikään
ei estä viestimästä lakeja ymmärrettävämmin ja
kehittämästä parempaa juridista käyttöliittymää.
Perinteisesti juristit ovat kehittäneet juridisia
tuotteita ja palveluita toisille juristeille. Käyttökokemusta ei ole tarvinnut huomioida, kun kaikki ovat
puhuneet samaa kieltä. Kaikille muille oikeusjärjestelmässä navigoiminen on hidasta ja epävarmaa.
Virheitä syntyy, jos ei ymmärrä lukemaansa tai ei
uskalla kysyä. Juridisen tiedon on oltava oikein,
mutta jos tietoa ei ymmärretä tai osata hyödyntää,
palveleeko se tarkoitustaan? Juridiikka voi olla
ymmärrettävää ja käyttäjälähtöistä, mutta se vaatii
uusia toimintatapoja ja uutta ajattelua.
Legal design on muotoilijalle väylä kehittää
yritystoimintaa ja yhteiskuntaa. Muotoilijan
rooli on aina ollut kehittää yhteiskuntaa toimivammaksi tasavertaisesti kaikille. Meille kehittyy jo
opiskeluaikana kyky hahmottaa laajoja monisyisiä
kokonaisuuksia, ja ymmärtää ihmisten sekä organisaatioiden erilaisia tarpeita. Olemme erinomaisia
osallistamaan sidosryhmiä ja testaamaan ratkaisuja
nopeasti havainnollistavien prototyyppien avulla.
Testaaminen vähentää
riskejä ja varmistaa lopputuloksen käytettävyyden ja
soveltuvuuden.
info@ornamo.fi

Lähetä kysymys
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Tapetilla.
TUOMAS UUSHEIMO

Oodi

Onnea Oodi
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PALKITTU JA KIITELTY Helsingin keskustakirjasto viettää
ensimmäistä syntymäpäiväänsä 5.12. Samana päivänä
joukko eurooppalaisia vaikuttajia kokoontuu Oodiin luomaan
uuden ajan designpolitiikkaa Euroopassa. Joukossa ovat
mm. EU-vaikuttajat Timo Pesonen, Erkki Liikanen sekä
tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.). Kirjasto
luo konferenssille upeat puitteet, jonka suunnittelusta on
vastannut ornamolainen sisustusarkkitehti Heikki Ruoho.
Ruohon mielestä tilojen toiminnallisuudessa onnistuttiin
hyvin, eivätkä kävijämäärät tulleet yllätyksenä. Mihin sisustusarkkitehti oli erityisten tyytyväinen? ”Kalustevalinnoissa
kiinnitin huomiota laatuun ja kestävyyteen. Oodi-hankkeen
alkuvaiheesta asti on korostettu kestävän kehityksen
periaatteita. Mielestäni laadukkaaseen kalusteeseen
sisältyy automaattisesti se, että se on ekologinen ja kestää
käytössä. Oli hienoa, että myös kaupunki ymmärsi kohteen
ainutlaatuisuuden. Meidän ei tarvinnut mennä ainoastaan
hinta edellä, vaan voitiin satsata laatuun”, Ruoho iloitsee.
Suunnittelijan lempipaikka löytyy kirjaston kolmannen
kerroksen lasten salaisesta satuhuoneesta, jonne Ruoho
piirsi oranssin Kubrick-henkisen futuristisen istuimen.

O&O Assi

Luovan suunnittelijan tekninen tuki

SUJUVAMPAA JA
TEHOKKAAMPAA
TYÖSKENTELYÄ

TOTEUTUSVARMUUTTA

Oodin salainen satuhuone on sisustusarkkitehti Heikki Ruohon oma lempipaikka.

fakta

nimitys

39%
PERÄTI 39 % Ornamon palkansaajajäsenistä
työskentelee sivutoimisesti toisen työnantajan palveluksessa, itsenäisenä yrittäjänä tai
freelancerina. Osalle sivutulot muodostavat
merkittävän osan tuloista. Tällainen sivu- tai
kombityö on muotoilualalla poikkeuksellisen yleistä. Vaikka sivutyötä tekevien määrä
on Suomessa kasvanut selvästi 2000-luvulla,
vuonna 2016 vain noin 6 % kaikista Suomen
työllisistä teki useampaa kuin yhtä työtä.
Lähteet: Ornamon työmarkkinakysely 2019,
Tilastokeskuksen Työvoimatutkimus

Ornamon Jussi Ilvonen
edustaa muotoilujärjestöjä
EU-ohjausryhmässä
ORNAMON LAKIMIES Jussi Ilvonen on valittu BEDAn eli Bureau
of European Design Associationsin edustajaksi EU:n teollisuusoikeuksien viraston (EUIPO) ohjausryhmään, joka kehittää hyviä käytäntöjä
IPR-kiistojen ratkaisemiseen. EUIPOn ADR-palvelu on vaihtoehtoinen
riidanratkaisupalvelu, joka tarjoaa sovittelua aineettomiin oikeuksiin
liittyviin ristiriitoihin. Muotoilualalla tuotteita ja palveluja suojataan
etenkin tavaramerkkien ja mallisuojan avulla.
”Muotoilualalla on suuri määrä pieniä yrityksiä, joille aineettoman
arvon suojaaminen on tai voisi olla merkittävä osa liiketoimintaa.
Ihanteellista on, että riidoilta vältytään tai että ne saadaan ratkaistua
mahdollisimman vähällä kuormituksella. Niin suureelliselta kuin se
kuulostaakin, tutkimusten valossa etenkin pk-yritysten toimintaa tukeva
EU:n IPR-järjestelmä on aivan olennainen seikka koko unionin talous
kasvun kannalta”, kertoo Ilvonen.

Palvelu mahdollistaa aidosti yksilöllisten suunnitelmien
toteutuksen resurssitehokkaasti ja ekologisesti.
Sinulle jää enemmän aikaa luovalle työlle eikä sinun tarvitse tehdä kompromisseja luoviin ratkaisuihin projektin
toteutusvaiheessa: lopputulos vastaa sinun visiotasi!
orientoccident.fi

KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ

Esteettinen kestävyys on
Vuokko Eskolin-Nurmesniemelle
tärkeää. ”Se ei tuhlaa, se ei pilaa
mitään, se vain elää, jos se on
hyvin ajateltu.”

Vuokko:
Minä aloitin
designin
12

Helmikuussa 90 vuotta täyttävä Vuokko
Eskolin-Nurmesniemi kaipaa nykymuotoiluun
enemmän omaleimaisuutta. Hänestä Milanon
50-luvun triennaalien henki pitäisi puhaltaa
uudelleen eloon.
TEKSTI TUUL A TOIVIO
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ukeutumisen alku Suomessa. Siten akateemikko, Ornamon kunniajäsen Vuokko
Eskolin-Nurmesniemi kuvaa aikaa, jolloin
hän aloitti suunnittelijana Marimekolla. Oli
vuosi 1953.
”Se lähti raketin tavoin eteenpäin. Sitä ennen
Suomessa ei ollut mitään sellaista. Tulin Marimekolle
kutsuttuna. En ollut tehnyt koskaan vaatteita. Olin
keraamikko”, Vuokko muistelee. Hän oli kuitenkin
opiskellut leikkuuopistossa kolme vuotta, sillä hän
halusi tietää, miten vaate tehdään.
”Marimekko oli juuri järjestänyt Kalastajatorpalla
ensimmäisen muotinäytöksensä, joka oli katastrofi. Se
oli Pariisin kopio, kuten kaikki Suomessa siihen aikaan
oli. Ei kukaan ajatellut, että vaatteen voi tehdä monella
lailla”, Vuokko kertoo.
”Suomessa oli muotia, mutta ei designia. Minä aloitin
designin”, hän toteaa. ”Kehitin vaatteen toiseksi
jättämällä rintalaskokset pois. Oli vain muoto ja kangas,
jotka olivat keskenään sopusoinnussa, yrittivät olla yhtä.
Rinnan kohdalla saattoi olla yksi pieni myötäily, mutta
muuten vaate oli suora.”
Vuokon suunnittelemat vaatteet vapauttivat naisen
liikkumaan. Hän toi vaatteisiin myös vetoketjut ja
painonapit. Vuokko oli kansainvälisessäkin vertailussa
edelläkävijä. ”Ei kukaan muukaan tehnyt sellaisia
vaatteita, ei Pariisissa eikä Englannissa, jotka siihen
aikaan vaikuttivat Suomeen”, Vuokko kertoo.
Vuokko on ollut äärimmäinen pelkistäjä. Hän loi
Marimekon linjan yritykselle ensimmäiseksi suunnittelemallaan pelkistetyllä raitakankaalla, jossa oli
yksivärisellä pohjalla kapeita raitoja. Vuokko myös keksi
painaa värejä päällekkäin niin, että kahdesta väristä tuli
päällekkäin painamalla kolmas väri.
MARIMEKON JA VUOKON KANSAINVÄLINEN MENESTYS LÄHTI liikkeelle Ruotsista.
”Tukholman Nybrogatanilla oli ensimmäinen näytös,
ja kaikki kiinnostuivat. Jack Lennon Larsen näki meidät
ensimmäisen kerran Ruotsissa ja keksi uudestaan Yhdysvalloissa. Hän oli skandinaavi, joka toimi Bostonissa.
Hän tuli ovesta sisään Nybrogatanille. Armi (Ratia) sattui
olemaan käymässä ja kysyi, että kuka on tuo olkihattupäinen herrasmies, joka kurkkii ikkunasta. Lennon Larsen
poikkesi olemukseltaan kadunmiehistä. Vinkkasimme
hänet sisään. Siitä alkoi ystävyys, joka on säilynyt tähän
päivään”, Vuokko kertoo.
Yhdysvalloissa pidettyjen muotinäytösten kautta
alkoi ”Amerikan kohu”, jota avitti muun muassa se,
että Yhdysvaltain presidentin puoliso Jackie Kennedy
käytti Vuokon Marimekolle suunnittelemia kotelomekkoja. ”Olin ihan kakara silloin. Oli kummallista, että

”Suomi on maailman
luovin kansa, ja se pitäisi
käyttää hyväksi.”

Pyörre-kuosi on Vuokon tunnetuimpia. Kuva on vuodelta 1964.

vaatteiden tekemisestä tulikin minulle se tekemisen
meininki”, Vuokko miettii.
Miehensä sisustusarkkitehti Antti Nurmesniemen
kanssa Vuokko vieraili useita kertoja myös Japanissa
puhumassa suomalaisesta muotoilusta. Vuokon mielestä Antti ansaitsisi enemmän tunnustusta Suomessa.
”Hän pani niin paljon asioita alkuun. Ulkomaisia
ryhmiä käy jatkuvasti katsomassa tätä meidän taloammekin”, Vuokko kertoo. Antti Nurmesniemen suunnittelema ateljeetalo valmistui vuonna 1975 Helsingin
Kulosaareen. ”Antti teki kaksi triennaalia Milanoon ja
sai Grand Prix’n. Ensin Antti sai, ja sitten me yhdessä
saatiin”, Vuokko muistelee.
Milanon triennaali on Italiassa vuodesta 1931 alkaen
joka kolmas vuosi pidettävä merkittävä taideteollisuusnäyttely. Suomalaiset muotoilijat napsivat pääpalkintoja
erityisesti 1950-luvulla. Vuokko palkittiin vuonna 1957,
hänen miehensä Antti Nurmesniemi vuosina 1954, -57,
-60 ja -64. 1970-luvun jälkeen triennaaleja on järjestetty
epäsäännöllisemmin.
”Suomessa kukaan ei tiedä tästä mitään. Siihen aikaan
Helsingin Sanomissa kirjoitettiin, mutta ne toimittajat
ovat nyt eläkkeellä eikä tänä päivänä kukaan puhu siitä
mitään. Ei se ollut yksin Antti ja Vuokko, vaan Tapio
Wirkkala ja Kaj Franck ja kaikki nämä ihmiset olivat
yhdessä tekemässä Suomen paikkaa”, Vuokko muistelee.
Milanon 50-luvun triennaalien henki pitäisi Vuokon
mielestä herättää uudelleen eloon. ”Nyt ei tapahdu
mitään, ja se, mitä tapahtuu, on niin jäykkää ja kuollutta,

Kuka?
Syntynyt: 1930.
Koulutus: Valmistui Taideteollisesta oppilaitoksesta
vuonna 1952.
Ura: Armi Ratia palkkasi
Marimekkoon suunnittelijaksi vuonna 1953. Suunnitellut muun muassa Marimekon
Jokapoika-paidan sekä
Iloisen takin, alkuperäiseltä
nimeltään Kihlataskun.
Perusti oman yrityksensä
Vuokko Oy:n vuonna 1964.
Muuta: Sai taiteen akateemikon arvonimen vuonna
2007. Ornamon kunniajäsen.

L E H T I KU VA

Sadeasun kuosi on Aaltopituus vuodelta 1957.

NUORIA MUOTOILIJOITA VUOKKO NEUVOO kulkemaan
omia polkujaan. ”Pitää tehdä, niin kuin itse ajattelee, ei
kopioida. Kopiosta ei tule koskaan mitään. Minulta aina
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ARTO HALL AKORPI

”Pitää tehdä, niin kuin
itse ajattelee, ei kopioida.
Kopiosta ei tule koskaan
mitään.”

ettei se herätä yhtään mitään kuplia, ei minkäänlaisia.
Missä ne ovat, jotka osaisivat tehdä, eivätkä pääse
esille?” Vuokko kysyy.
”Silloin oli Gummerus (taideteollisuusyhdistyksen
puheenjohtaja Herman Olof Gummerus), joka nosti Suomen taideteollisuuden triennaalissa. Hän oli se mestari,
joka vei eteenpäin. Hän petasi Milanon valmiiksi, hän
avasi kaikki ovet”, Vuokko kertoo.
Vuokon mielestä ei ole kyse siitä, etteikö Suomessa
olisi näkemystä ja lahjakkuutta. ”Kyllä meillä on nimiä,
mutta he eivät halua itse nostaa itseänsä tai kukaan ei
kysy. Ei ole Gummerusta, joka vetäisi ja antaisi työtä: tee
sinä nyt tänä vuonna triennaali. Halu tehdä ja näyttää,
mitä Suomi osaa oli tuolloin koko kansalla. Kansa oli itse
ylpeä siitä, että täällä oli ihmisiä, jotka osasivat tehdä.
Nyt, en tiedä. Oletteko te ylpeitä mistään?” Vuokko
kysyy.
Hänen mielestään tarvitaan joku, joka antaa potkuja
eteenpäin. ”Voisin olla mukana puhumassa asiasta.
Jos olisi se joukko, joka kokoontuisi, että nyt tehdään
Taidehalliin näyttely – tai minne tehdäänkin – siitä se
alkaisi ja tulisi se into”, Vuokko visioi.
Hän ei ota kantaa siihen, millainen näyttelystä tulisi
tai keitä olisi mukana. ”Se henkilö, joka sen tekee, sanoo
minkälainen siitä tulee. Se ei kuulu minulle, ellen itse tee
sitä.”

kysytään, että mikset kopioi. Sanon, että eihän se ole
suunnittelun tehtävä. ”
Nykyinen Suomi-muoti ja muotoilu kaipaa hänestä
omaleimaisuutta. ”Kaikki tekevät nyt samaa. Pannaan
kankaita päällekkäin, viisi eri kangasta samaan takkiin.
Ne alkavat näyttää samanlaisilta”, Vuokko toteaa.
”Mutta kyllä täällä Suomessa on ajatusta edelleenkin.
Eivätkä firmat ymmärrä sitä, että niillä on aarre hallussaan. Suomi on maailman luovin kansa. Senhän näkee
kaikkialla, ja se pitäisi käyttää hyväksi. Aina joku yrittää
päästä eteenpäin omalla näkemyksellä. Meidän on aina
täytynyt tehdä jotakin pakosta. Tuo raja tuossa on
pakottanut ajattelemaan asioita omalla tavalla”, Vuokko
sanoo ja viittoo kädellään itään Kulosaaren kasinon
suuntaan. ”Aina on jouduttu puolustamaan jotakin. ”
Vuokko täyttää helmikuussa 90 vuotta. Hän suunnittelee yhä uusia mallistoja. ”No juu, mutta aika kevyesti.
Kyllä teen vielä, mutta ehkä ihan viime vuosina, sanotaan kaksi viimeistä vuotta, on ollut aika kevyttä. Mutta
aina siellä on jotakin uutta. Vanhojakin kysytään ja
halutaan, enkä voi jättää niitä pois. Jos niillä on jotakin
annettavaa, niin ne saavat jatkaa.”
Esteettinen kestävyys on Vuokolle tärkeä arvo. ”Kyllä.
Se ei tuhlaa, se ei pilaa mitään, se vain elää, jos se on
hyvin ajateltu. Niin kuin kaikki asiat – jos ne on oikein
ajateltu, niin ihmiset riemastuvat, kun he näkevät jotain,
mikä on ajateltu oikein. ”
Omista kuoseista
mikään ei ole Vuokolle
toista rakkaampi. ”On
kummallista sanoa, että
tykkään kaikista. Ei ole
kovin monta asiaa, jota
en allekirjoittaisi tänä
päivänä.”
Vuokolle tärkeintä
työssä on rehellisyys. Se
tarkoittaa uskollisuutta
ennen kaikkea itselle ja
omille ajatuksille. Ja sitä,
että kun kysyy asioita
itseltään, saa vastauksen,
kuten yksi Vuokon
tunnuslauseista kuuluu.
”Koetan olla rehellinen.
Luonteeni on ollut
lapsesta lähtien sellainen,
Piccolo-raitakuvion Vuokko
että se on niin kuin minä.
teki yhtenä ensimmäisistä
Tässä iässä jo näen
töistään Marimekolle vuonna
sen. Ennen en koskaan
1953. Kuva on 1960-luvulta.
ajatellut sitä. Tein vaan.”

Lähetä kysymys

Lakimies vastaa.

Miten varmistan tai todistan,
ettei luomukseni loukkaa
muiden immateriaalioikeuksia?

7.–15.3.´20
Kaapelitehdas, Puristamo
Tallberginkatu 1, Helsinki
Avajaiset perjantaina
6.3. klo 17–19

Design-yrittäjä Anna Aito on vastikään julkistanut uuden
tuotemallinsa. Hän on olettanut, että malli saa tekijänoikeussuojaa,
koska se on hänestä hyvin omaperäinen ja uniikki.
Anna sai k
 uitenkin äskettäin suomalaiselta Yhtiö X:ltä viestin,
jossa väitetään, että malli loukkaa heille kuuluvia tekijänoikeutta ja
mallioikeutta tuotemalliin, joka on julkistettu yli viisi vuotta sitten.
Mitä asiassa tulee huomioida?

Osallistu
Ornamon
Teosmyyntiin!
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Näyttelyssä esitellään uutta
ornamolaista taidetta ja
uniikkiesineitä. Teosmyynti on
vakiinnuttanut asemansa keräilijöiden
keskuudessa ja näyttelystä kartutetaan arvostettuja taidekokoelmia,
kuten Valtion taidekokoelmaa. Osallistujan tarvitsee vain toimittaa
teokset paikan päälle ja noutaa ne, joita ei myydä! Vuonna 2019
teoksia myytiin ennätysmäisesti liki140 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 %.

Kuva: Atte Leskinen

jussi.ilvonen@ornamo.fi

Miten ilmoittaudun?
Ilmoittautuminen: 16.12.2019–31.1.2020 klo 16.00 mennessä.
ornamo.fi-sivuille aukeavalla kaavakkeella.
Tuottaja: Katja Kotikoski, teosmyynti@ornamo.fi
Finnishdesigners.fi-portfolio
Teosmyynti-tapahtumasivua käytetään tapahtuman
markkinointiin. Muista päivittää portfoliosi!

EI OLE TAVATONTA, että kaksi muotoilijaa päätyy
suunnittelutyössään hyvin samankaltaiseen
lopputulokseen jopa toisistaan tietämättä. On myös
mahdollista, että toiselle tai molemmille on syntynyt
luomuksiinsa tekijänoikeus. Varsinkaan käyttötaiteen osalta ei kuitenkaan kannata tuudittautua
tekijänoikeussuojan syntymiseen, koska teoskynnys
on keskimäärin korkea. Jos tilanne on epäselvä,
kustannustehokkain tapa sen ratkaisemiseksi on
lähes aina pyytää lausuntoa tekijänoikeusneuvos
tolta tai hakea ratkaisua neuvottelemalla.
Sen sijaan teollisoikeuksien, kuten mallioikeuden
ja tavaramerkin, osalta oman oikeuden voimassaolon todistaminen on tavallisesti helppoa: oikeuden
voimassaolo todetaan lähtökohtaisesti tarkistamalla
asia asianomaisesta teollisoikeusrekisteristä.
Samalla alueella ei voi olla rekisteröitynä kahta
saman kokonaisvaikutelman antavaa mallia tai
toisiinsa sekoitettavissa olevaa tavaramerkkiä. On
siis tärkeää tarkastaa ennen oman teollisoikeuden
rekisteröintiä, ettei rekisterissä jo ole aiempia hyvin
samankaltaisia suojan kohteita.
Monet immateriaalioikeudelliset ongelmat
voidaan välttää tehokkaasti, kun niihin varaudutaan
etukäteen. Dokumentoi työvaiheesi hyvin, kartoita
teollisoikeuksien rekisteröinnin tarve, sovi oikeuk-

sien käytöstä tarkasti ja suunnittele, miten järjestät
valvonnan ja reagoinnin loukkausepäilyihin. Myös
Ornamon ammattieettiset ohjeet toimivat hyvänä
periaatteellisena kompassina kaikille alan ammattilaisille.
Annan kannattaa yrittää ratkaista akuutti
ongelma neuvotteluteitse. Kannattaa pyytää
väitteentekijältä mahdollisimman tarkat perustelut:
Onko heillä Suomessa voimassa oleva mallioikeus
rekisteröinti? Millä perusteella he katsovat,
että heillä on tekijänoikeus luomukseensa? On
mahdollista, että vastapuolella ei ole näyttöä
kummastakaan. Vastaavat todisteet kannattaa
tuoda esiin oman luomuksen osalta, mukaan lukien
perustellut kannanotot sen puolesta, että oikeuksia
ei ole loukattu – varsinkaan tietoisesti. Tämä on
kuitenkin vain karkean tason toimintamalli, jota ei
pidä soveltaa sellaisenaan ilman tarkkaa tapauskohtaista harkintaa. Käytännössä kannattaa aina
pyrkiä käymään nyanssit läpi lakimiehen kanssa, jos
mahdollista.
Kysymykseen vastasi Ornamon lakimies
Jussi Ilvonen. Palsta käsittelee
muotoilualan oikeudellisia kysymyksiä
tapausesimerkkien kautta.

Ornamon lakimies palvelee jäsenasioissa maanantaisin ja torstaisin klo 9–17. Palvelu on Ornamon jäsenille maksuton.
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K U VAT A L E K S I T I K K A L A

Henri Judin
• Syntynyt vuonna 1988.
• Valmistunut muotoilijaksi
Savonia-ammattikorkeakoulusta
ja Kuopion Muotoiluakatemiasta
sekä taiteen maisteriksi Aalto-
yliopistosta.
• Suunnitellut tuotteita Viverolle,
IKEAlle ja Young Finnish
Designille.
• Harrastaa bodypumpia ja
puujalkavitsejä.

Kivojen ihmisten
kollektiivi
Kolme nuorta ornamolaista muotoilijaa haluaa tehdä nimeään tunnetuksi,
kasvattaa omaa bisnestä ja kansainvälistyä. Alku on ollut lupaava.
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assi Alestalo, Laura Väre ja Henri Judin
ovat nuoria ornamolaisia muotoilijoita,
jotka tekevät yhteisprojekteja kollektiivina. Yhteistyössä syntyy erityisesti messu
esiintymisiä, jotka ovat työläitä toteuttaa yksin.
Marraskuussa Judin ja Väre vierailivat Kiinassa
Chengdu Creativity & Design Weekillä. Tapahtuman
järjestäjä Chengdu New East Exhibition Co. Ltd
kutsui heidät osallistumaan omalla osastollaan
messuille. Ornamon Petra Ilonen oli messuilla
mukana puhumassa suomalaisista suunnittelupalveluista. Helsinki Design Weekin toimitusjohtaja
Kari Korkman oli niin ikään kutsuttu tapahtumaan.
Messujen koordinaattorina Suomessa toimi Emily
Zhang, joka on kiinnostunut suomalaisen muotoilun
edistämisestä Kiinassa.
Kansainvälistyminen on Alestalon, Judinin ja
Väreen tähtäimessä. ”Jos haluaa muotoilijana
itsensä elättää, niin Suomen markkinat ovat hyvin
rajalliset”, Judin huomauttaa.
Messuilta he hakevat näkyvyyttä ja yrityskontakteja, joilla saisivat suunnittelemiaan tuotteita
tuotantoon ja pääsisivät suunnittelemaan yrityksille
uusia tuotteita. Aiemmin he ovat olleet yhdessä
Milanon kalustemessuilla, jotka poikivat näkyvyyttä

”Olisi kiva tilanne, jos
jossakin vaiheessa
minun ei tarvitsisi myydä
osaamistani, vaan minuun
otettaisiin yhteyttä.”

ja mahdollista yritysyhteistyötäkin. Jokainen
suunnitteli messuille omat tuotteensa. ”Niitä ei
tehty mätsäämään, mutta ne vain toimivat yhdessä”,
Alestalo kertoo.
Messuille osallistuminen on iso projekti, ja on
mukavaa, kun työtä pystyy jakamaan kollegoiden
kesken. Työtä teettää ensinnäkin tuotteiden suunnittelu ja valmistus sekä messuosaston suunnittelu.
Messuille osallistuminen on lisäksi kallista, ja
apurahojen hakemisessa on oma työnsä. Tuotteet
pitää myös valokuvata ja messuosallistumista
markkinoida lehdistölle ja yrityskontakteille. ”Se on
kolmelle ihmiselle iso paletti pyöritettäväksi, mutta
joka kerta oppii uutta”, Väre kertoo.
Nuoret muotoilijat eivät ole vielä suojanneet
tuotteitaan mallisuojalla, vaikka se on ollut heillä
mielessä.
”Kopiointia voi tapahtua missä vaan, vaikka
nettisivuilta. Messuilla kyllä huomaa, että tuotteita
kuvataan tarkasti, mutta ei sitä voi liikaa pelätä, sillä
aina joku voi kopioida”, Lassi Alestalo sanoo.
KOLMIKKO TUTUSTUI toisiinsa opiskelujen parissa.
Väre ja Judin ovat hiljattain valmistuneet Aalto-yliopistosta muotoilun laitokselta, Alestalo viimeistelee eteisiä käsittelevää graduaan samaan paikkaan.
Huumorintaju yhdisti heitä, ja myös yhteistyö on
toiminut. ”Ei ole aina itsestään selvää, että kivojen
ihmisten kanssa työskentelykin sujuu, mutta meillä
se on sujunut hyvin”, Henri Judin toteaa.
Alussa kunkin piti tosin totutella toistensa
työskentelyyn. Väreellä on tapana tehdä alustava
suunnittelutyö nopeasti ja lähteä jo alkuvaiheessa
pajalle testaamaan tuotetta. Hän arvelee tämän

Laura Väre
• Syntynyt vuonna 1989
• Valmistunut Lahden Muotoilu
instituutista muotoilijaksi ja Aalto-
yliopistosta taiteen maisteriksi.
Aikaisemmalta koulutukselta
metalliartesaani.
• Vuoden nuori muotoilija 2019.
• Vuoden lupaus, Luomo-kollektiivi
2016.
• Harrastaa pipolätkää talvisin.
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Lassi Alestalo
• Syntynyt vuonna 1982.
• Valmistunut Lahden muotoilu
instituutista muotoilijaksi ja
Aalto-yliopistosta taiteen
maisteriksi.
• Harrastaa koiria. Suomen
Kennelliitto on myöntänyt hänelle
Vuolasvirta-palkinnon ansiokkaasta kasvatustyöstä.

Forum Finland palkitsi Väreen tänä vuonna
Vuoden nuorena muotoilijana. Alberto Alessi
valitsi Habitare-messujen vuoden tulokkaaksi
Young Finnish Design -yrityksen, joka myy verkko
kaupassaan nuorten suomalaisten muotoilijoiden,
myös Väreen, Judinin ja Alestalon, suunnittelemia
tuotteita. Kansainväliset bloggarit valitsivat Young
Finnish Designin myymät Väreen suunnitteleman
W-tuolin ja Alestalon suunnitteleman Piano-tuolin
Habitaren kiinnostavimmiksi tuotteiksi.
Kolmikko tutustui Aalto-yliopistossa Young
Finnish Designin perustajiin Elisa Luotoon ja
Heidi Huoviseen, jotka kysyivät heidän tuotteitaan
tuotantoon. ”He valmistavat tuotteet ja hoitavat
koko homman täysillä. Se on meille tosi kiva juttu”,
Alestalo kertoo.
”On hienoa, että he tukevat nuoria, uransa
alkuvaiheessa olevia suunnittelijoita. Koulussa
(Aalto-yliopistossa) on paljon osaamista, mutta
moni ei pääse esiin, koska on äärettömän vaikea
saada tuotteet tuotantoon”, Väre jatkaa.
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Halo-valaisimet, Lassi
Alestalo. Ebba-sohva,
Laura Väre. Ombre-
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peili, Henri Judin.

Hug-kasvipidikkeet,
Lassi Alestalo. Hide-
valaisin, Laura Väre.
WARP-baarijakkara,
Henri Judin.

johtuvan metalliartesaanitaustastaan. Judin taas
tekee suunnittelutyön paperilla lähes valmiiksi ja
viettää pajalla lyhyemmän ajan. ”Alussa stressasin
Henrin puolesta, että apua, et saa töitä valmiiksi”,
Laura Väre kertoo.
Väre aloitti syksyllä osa-aikaisen suunnittelijan
työn Ratialla, ja Judin toimii Viverolla teknisenä
suunnittelijana. Kaikkien ensisijaisena tavoitteena
on kuitenkin kasvattaa omaa bisnestä ja saada
nimeä suunnittelijana. Alku on lupaava: Design

YKSI PONNAHDUSLAUTA nuorille muotoilijoille on
kilpailuissa pärjääminen. Sosiaalinen media taas
mahdollistaa näkyvyyden eri tavalla kuin ennen.
”Minulle Instagram on eräänlainen kuvapäiväkirja,
jonne voin laittaa prosessia ylös. Tuntuu, että se
tuo minua suunnittelijana lähemmäs ihmisiä”, Väre
kertoo.
Suunnittelutyötä kollektiivi ei ole vielä tehnyt
yhdessä, vaikka puheissa se on ollut. Kolmikko ei
ainakaan vielä suunnittele yhteisen yrityksen perustamista, vaan jokaisen tavoitteena on tehdä töitä
itsenäisenä suunnittelijana. Koska suunnittelutyö
on yksin puurtamista, välillä on mukavaa vaihtelua
tehdä ryhmänä asioita ja saada palautetta muilta
ryhmän jäseniltä.
Missä he mahtavat olla kymmenen vuoden päästä?
”Toivon, että olen saanut jalansijaa muotoilijana
ja osaan edelleen nauttia työstä ja intoa riittää. Se
on tosi tärkeää luovalla alalla, että työ on mieluisaa”,
Väre sanoo. ”Vuoden nuori muotoilija -palkinnon
saaminen oli itselleni pitkäaikainen unelma. Nyt luon
uusia tavoitteita ja päämääriä ovet avoinna”, hän
jatkaa.
Alestalolle unelmaprojekti olisi kalustaa vaikkapa
hotellikompleksiketju tai jokin muu suurempi kohde,
jota varten suunnitellaan omat tuotteensa.
”Olisi kiva tilanne, jos jossakin vaiheessa minun ei
tarvitsisi mennä ja myydä osaamistani, vaan minuun
otettaisiin yhteyttä ja saisin sitä kautta tehdä työtä”,
Judin sanoo.
”Tuo oli hyvä. Se on yksi seuraavista tavoitteistani”, Väre innostuu.

Kun yhdistetään toiminnallisuus, minimalistinen muotoilu
ja teknologia, syntyy ylivoimainen ratkaisu…

info@witt.fi | www.witt.fi

Näin Ornamo palvelee.
TUUL A PÖYHÖNEN

”VUOSIA JATKUNEEN JÄSENYYDEN jälkeen Ornamo tuli minulle todella
läheiseksi vasta tekijänoikeuskiistan kautta. Alun perin laadin Ornamon lakimiehen avulla sopimuksen suunnittelemani Ragamuf-tuoliryijyn valmistuksen
aloittamiseksi. Olimme yhteistyökumppanini kanssa päätyneet ratkaisuun, jossa
luovutan hänelle käyttöoikeuden alkaa valmistaa suunnittelemiani tuoliryijyjä. Tuote sai loistavan vastaanoton ja hyvin pian yhteistyökumppanini halusi alkaa hoitaa
asioita ilman minua. Jouduin ristiriitatilanteeseen, sillä kumppanini rikkoi sopimustamme monessa kohtaa. Prosessista oppineena ymmärrän, ettei oikeus kaikista
yrityksistä huolimatta aina toteudu. Tuntui kuitenkin hyvältä tietää yrittäneensä
kaikkensa ja toimineensa oikein ja rehellisesti. Kaiken paineen keskellä oli ihanaa
saada tukea kollegoilta, omalta asianajajalta ja Ornamosta. Ornamon tukema
#loveoriginal -kampanja on tullut tarpeeseen ja on hyvä työväline kopioiden
osoittamisessa.”
tuula pöyhönen , suunnittelija

MARTTI JÄRVI

”ILMAN ORNAMON JÄSENYYTTÄ en olisi aloittanut opiskelua Markkinointi-
instituutissa, mikä on ollut antoisaa. 12 vuoden muotoilualan yrittäjätaipaleen
marinoimana Ornamon ja Markkinointi-instituutin järjestämä Luovien alojen liiketoimintakoulutus kuulosti niin houkuttelevalta opintokokonaisuudelta, että päätin
uteliaisuuttani heittäytyä. Toki motiivina oli oppia myös syvemmin liiketaloudesta,
sillä omat oppini rajoittuvat pitkälti 90-luvun teollisen muotoilun laitokselle. Oman
mukavuusalueen laajentaminen oli sekin kiikarissa, sillä kiinnostus liiketalouteen
on herännyt syvemmin vasta oman yrittäjyyden myötä. Koulutus on pakottanut
pohtimaan yrittäjyyden ja ammatti-identiteetin motiiveja, tavoitteita ja toimintaa.
Kevyt kyseenalaistaminen ja sparraus ovat perustekijöitä, jotka arjen pyörityksessä usein jäävät taka-alalle. Oman toiminnan peilaaminen muiden opiskelijoiden
toimintaan ja vertaistuki ovat myös tärkeitä opiskelun tuomia positiivisia elementtejä, josta ammentaa energiaa.”
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risto granlund , teollinen muotoilija, muototalo bravoon muotoilujohtaja ja perustajaosakas

laura pehkonen , keramiikka- ja kuvataiteilija

MIIKKA PIRINEN

”OTIN VIIME SYKSYNÄ YHTEYTTÄ Ornamon asiantuntijaan, koska kaipasin
apua julkisen teoksen budjetin suunnittelussa. Olin ensimmäistä kertaa tällaisen
tehtävän äärellä, ja olin epävarma osaisinko ottaa kaikkea mahdollista huomioon
suuren ja pitkäkestoisen hankkeen budjetin laatimisessa. Tapaamisessa kävimme
läpi tulevaa projektiani, ja aivan konkreettisesti arvioimme ja laskimme kuluja sekä
huomioon otettavia veroja ja niiden osuuksia. Sain hyvin paljon arvokasta tietoa
julkisen taiteen toteuttamisesta taiteilijan näkökulmasta.
Uskon, että ilman tapaamista olisin hinnoitellut esimerkiksi oman työni osuuden
liian matalaksi, enkä olisi välttämättä osannut huomioida tiettyjä kuluja työskentelyn aikana. Tapaamisesta oli siis suuri hyöty, ja koen että se oli erittäin hyvää
henkilökohtaista jäsenpalvelua.”

T E K ST I JA KU VA SA A R A A RG I L L A N D E R

7. – 10. 1. 2020

Tarina
sisustusarkkitehtuurin
murroksesta
VASTA JULKAISTU Sisustusarkkitehtuurista palvelumuotoiluun – 50 vuoden murros -kirja kuvaa suomalaisen sisustus- ja huonekalukulttuurin muutosta.
Kertojina ovat kahdeksantoista sisustusarkkitehtia,
jotka valmistuivat Taideteollisesta korkeakoulusta
vuonna 1969.
Teoksessa tarkastellaan alan mullistuksia:
koulutuksen, työn luonteen ja työn tekemisen
muotojen muuttuminen, suomalaisen huonekalualan murrokset, digitalisoituva yhteiskunta sekä
palvelumuotoilun nousu.
”On aika poikkeuksellista, että yhdellä alalla
on tapahtunut näin suuri murros vain 50 vuoden
aikana. Muotoilu oli vielä 60-luvulla aika marginaalinen ala, vaikkakin näkyvä. Myös opiskelun puitteet
olivat hyvin vaatimattomat”, kertoo vuosikurssi
-69:n jäsen ja kirjan toimituskunnan puheenjohtaja,
professori emeritus Yrjö Sotamaa.
”Tänä päivänä muotoilun kosketuspinta yhteiskuntaan on laajentunut aivan valtavasti. Meillä on
esimerkiksi Otaniemessä alan korkeakoulu, jota
tullaan maailmalta katsomaan esimerkkinä siitä,
millaista muotoilun koulutuksen tulisi olla.”
Kirja syntyi tiiviisti yhtä pitäneen vuosikurssin
aloitteesta. Kun kurssilaisten valmistumisesta oli
kulunut 50 vuotta, tuntui sopivalta katsoa taaksepäin ja pohtia, missä muotoilu menee tänä päivänä.
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MINNA BORG

Kun sisustusarkkitehtikurssi -69 aloitti opintonsa
vuonna 1965, Suomi eli vielä sodanjälkeisen aikakauden murrosta.
”Tilanne oli otollinen uuden luomiselle, sillä monesta asiasta oli puutetta. Samalla oli paljon aiheita,
joista ammentaa. Tämä loi puitteet suomalaisen
muotoilun kansainvälisen maineen luomiselle”,
Sotamaa kertoo.
Nyt kun vuosikurssin 50-vuotinen ammattiura
alkaa olla lopuillaan, ollaan taas uudenlaisen ajan
edessä. Maailma on jo täynnä kaikkea mahdollista,
ja esimerkiksi digitalisaatio sekä palvelumuotoilun
nousu muuttavat alaa.
”Kun aloitin oman urani, oli vallalla ajatus sankarimuotoilijasta, joka lähestulkoon ylimaallisella kyvyllä
luo yksikseen asioita. Nyt taas puhutaan siitä, miten
tärkeää yhteiskunnan toiminnassa ylipäätään on
kuunnella muita. Eri alojen osaajat haastavat toisiaan ja saavat siten kaikki ymmärtämään paremmin
sen, mikä on kunkin ydinosaamista.”
Sotamaa näkee, että tulevaisuus tuo muotoilulle
ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. Kirjan
esipuheessa hän kirjoittaa luovien alojen ihmisten
löytävän yhteiskunnasta muutosten ja vaikeuksienkin keskellä loputtomasti uusia mahdollisuuksia.
”Muotoilu on lähtökohtaisesti työtä, jota tehdään
ihmisten kanssa ja ihmisiä varten. Ja sellaisen
toiminnan tarve kasvaa koko
ajan. Siinä ei välttämättä ole
tuloksena tuoleja ja pöytiä, vaan
muotoillaan vaikkapa valtionhallinnon prosesseja tai kaupungin
palveluprosesseja.”, Sotamaa
uskoo.

Sisustusarkkitehtikurssi -69
kirjan julkistustilaisuudessa
Designmuseossa.

T E K STI I LI TRENDIT, JOTKA
L I I K U T TAVAT.

MAAILMAN JOHTAVILLA SISUSTUSJA KODINTEKSTIILIEN AMMATTIMESSUILLA.

Sisustusarkkitehtuurista
palvelumuotoiluun –
50 vuoden murros
Toimittaja: Laura Honkasalo
Toimituskunta: Hannele Helkama-Rågård, Liisa
Ilveskorpi, Mattias Ingman, Leena Palsanen,
Raimo Räsänen, Kirsikka Savonen, Rauno Sorsa,
Yrjö Sotamaa (puheenjohtaja)
Ulkoasu ja taitto: Annukka Mäkijärvi
Kirjan toteutusta ovat tukeneet Askon Säätiö,
Designmuseo, Huonekalusäätiö, Ornamo-säätiö
ja Suomen Kulttuurirahasto.
Kirja on saatavilla Helsingin Designmuseossa.

#Heimtextil2020
Täältä löydät kaiken, mitä etsit:
sisustus- ja huonekalukankaat, vuodevaatteet ja lakanat,
kylpy- ja kattaustekstiilit sekä tapetit ja auringonsuojatekstiilit.
info@finland.messefrankfurt.com // Puh. 040 544 5577

heimtextil.messefrankfurt.com

TEKSTI PETRA ILONEN

JOULUN PARHAAT DESIGNLAHJAT
Finnish Design Shopista löydät niin toivotut designlahjat kuin tuotteet kauniiseen

Skidiakatemia on
nyt Designakatemia

juhlakattaukseen ja tunnelmalliseen sisustukseen. Mikä parasta, voit shoppailla rennosti
kotona ja hyödyntää Ornamon –10 %:n jäsenetusi. Tervetuloa lahjaostoksille!

M
&TRADITION
Setago-pöytävalaisin
98 €

MARIMEKKO
Ketunmarja-muki
17,50 €

ARTEK
A201-riippuvalaisin
498 €

FERM LIVING
Vista-viltti
135 €

MENU
Co-nojatuoli
649 €

Maksuton toimitus kaikille yli 100 euron tilauksille • Jopa 12 kk kulutonta ja korotonta maksuaikaa • Tee ostoksia osoitteessa www.finnishdesignshop.fi

uotoilija Laura Aalto-Setälä integroi vuodenvaihteessa 2018–2019
muotoiluoppimista Kaisaniemen
peruskoulun viidennen luokan biologian opetukseen, jossa aihepiirinä oli
ihmisbiologia. Luokanopettaja Raisa Palaste-Arola
on itse taidekasvattaja, joten yhteistyö oli luontevaa.
Luento-osuudessa Aalto-Setälä kertoi oppilaille,
miten muotoilun keinoin voidaan vaikuttaa elimistön
haasteisiin: esimerkiksi lentokonematkustajien
suonisto-ongelmia ehkäistään tukisukilla tai hevosten hermostoärsykkeitä rajoitetaan suojalapuilla.
Kurssin ideointivaiheen alussa oppilaat havainnoivat
elimistöön kohdistuvia häiriöitä omassa luokassaan.
Löydettiin neljä päähäiriötekijää: nälkä, meteli,
häikäisy ja inhottavat koulutuolit. Näiden ympärille
muodostettiin suunnitteluryhmät, joissa oli myös
palvelumuotoilutiimejä.
”Muotoilu on helppo tuoda opetukseen. Monelle
oppilaalle oli oivallus, että samaan asiaan voikin olla
monta eri ratkaisua. Muotoilukasvatuksessa oleel-

L A U R A A A LT O - S E T Ä L Ä

Ornamo ja Designmuseo
ovat toteuttaneet
muotoilukasvatusta jo yhdeksän
vuoden ajan. Skidiakatemiana
tunnettu hanke on siirtynyt
iltapäiväkerhotoiminnasta
peruskoulun puolelle ja
laajentunut ala-asteikäisistä
yläkouluun sekä lukioon.
Skidiakatemia on nyt
Designakatemia. Hankkeeseen
2018–2019 osallistuneet
muotoilijat kertovat, mitä
kouluissa on saavutettu.
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lista on myös pähkähullujen ideoiden
Laura Aalto-Setälä perehdytti
Kaisaniemen peruskoulun oppi
keksiminen. Häikäisyn vähentämiseksi
laita ajattelemaan elimistöön
ehdotettiin mm. luokan siirtämistä
kohdistuvia häiriöitä. Oppilaat
Plutoon, jossa aurinko ei tuntuisi niin
mm. tuunasivat inhottavia
kirkkaalta. Prosessin kautta oppilaat
koulutuoleja.
kuitenkin päätyivät käytännöllisiin,
mutta yllättäviin ratkaisuihin. Häikäisytiimi suunnitteli loisteputkilampun
ympärille varjostimen, joka himmentää kirkasta valoa,
mutta jonka pystyy myös kääntämään asentoon,
jossa se ei häiritse. Palvelumuotoilutiimin metelinehkäisykeino oli yksinkertainen: oppituntien tehtävien
aikana saisi kuunnella musiikkia omilla kuulokkeilla.
Testiviikon jälkeen opettaja kertoi, että niin hiljaista
ei luokassa ole koskaan ollut, ja päätti ottaa tavan
käyttöön jatkossakin”, Aalto-Setälä kertoo.
DESIGNAKATEMIASSA
HULLUTKIN IDEAT KUKKIVAT
Digitaalisten mahdollisuuksien käyttäminen oppilaslähtöisesti on tänä vuonna huomioitu korkealla tasolla

N ATA L I A R I TA R I

Natalia Ritarin luotsaama projekti
piti Kruna goes Kallio -näyttelyn
Designmuseossa tänä syksynä.

valtioneuvoston kanslian Digiajan peruskoulu -selvityksessä. Digilaitteita käytetään kouluissa edelleen
varsin opettajajohtoisesti – esimerkiksi oppisisällön
elävöittämiseen. Designakatemiassa digitaalisuus on
luontevasti mukana muotoiluprosessin eri kohdissa,
aina ideavaiheesta lanseeraukseen.
Mekaniikkasuunnitteluun ja ohjelmointiin erikoistunut teollinen muotoilija Linda Ukkonen otettiin
Hiidenkiven kasiluokalla ilolla vastaan. Ukkonen toi
tuulahduksen suoraan työelämästä käsi- ja teknisen
työn opettajille Anna-Mari Vierikolle ja Laura Kahlosille sekä valinnaisen robotiikkakurssin opettajalle
Jari Haikolle ja heidän oppilailleen. Ukkonen toimii
teollisena muotoilijana RD Velhossa.
”Koulussa oli todella hyvät puitteet: 3D-printteri,
jokaiselle omat läppärit sekä Legon EV3-robotteja.
Oppilaat olivat tosi kiinnostuneita tuntien alussa
pitämästäni teoriasta, jossa keskityttiin muotoilun

LINDA UKKONEN
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Hiidenkiven peruskoulun kasiluokka tutustui Linda Ukkosen johdolla digitaalisuuteen. Tällä sovelluksella seurataan koiran tiineyden etenemistä.

käsitteisiin, kuten havainnointiin, käytettävyyteen
ja hyviin ohjelmointikäytänteisiin. Mietittiin myös
esimerkiksi pelihiiriä ja toimistohiiriä, että mitkä
ominaisuudet niissä ovat tarpeellisia ja mitkä vain
myynnin edistämistä, kuten hauskasti vilkkuvat valot.
Robottien ohjelmoinnin lisäksi toteutimme niille
testiradan ja käsitöissä tulostimme 3D-kangasta.
Opettajat saivat opetuksestani ja kokoamastani
tiedosta paljon materiaalia omille kursseilleen. Ne
tulivat selvästi todella tarpeeseen”, Ukkonen kertoo.
Moniin kouluihin on hankittu digitaalisia laitteita,
mutta niiden käyttöönotto takkuaa, koska kaikilla
opettajilla ei ole riittävästi osaamista niiden hyödyntämiseen. Muotoilukasvatuksen ytimessä ovat oppilaan
omat ideat ja taidot. Laitteiden ei sinänsä tarvitse
olla keskiössä, vaan oppilaiden arkiset kännykät ja
digialustat mahdollistavat helposti ilmiöiden tutkimisen, tallentamisen ja esiintuomisen.
MUOTOILUKASVATUS PERUSTUU EMPATIAAN
Sisustusarkkitehti Natalia Ritarin kouluksi valikoitui
Kruununhaan yläaste, joka oli siirtymässä remontin
alta väistötiloihin Kallioon syksyllä 2019. Ritari on
kehittänyt Designakatemialle oppilaiden hyvinvointiin liittyvää sisältöä. Hän on vetänyt aikaisemmin
#olerohkea-kerhoa, jossa puututtiin koulukiusaamiseen. Kruununhaassa lähdettiin miettimään oppilaiden
hyvinvointia koulutiloissa, ja sitä, miten väistötiloja
voitaisiin parantaa jo ennen sinne muuttoa. Opettajien Teppo Mikkolan, Sari Siekkinen-Vappulan

ja Anna-Leena Huhtaniskan kanssa luotiin raamit
opetukseen, mutta keskiössä olivat jälleen ammattilaisen tuomat menetelmät ja muotoiluajattelu. Ritarin
luotsaamaa projektia esittelevä näyttely Kruna goes
Kallio esiteltiin Designmuseon Studiossa tänä syksynä.
”Menimme oppilaiden kanssa väistökouluun selvittämään, miten voisimme tehdä tiloista hyvinvointia
edistävän. Päädyimme akustisten paneelien suunnitteluun. Keräsimme visuaalista karttaa suunnittelun
avuksi kiinnittämällä huomiota muun muassa vanhojen ovien pyöristyksiin ja tilojen värimaailmaan. Yhtä
tärkeää oli koota valokuvaamalla yhteen sitä, mikä ei
ollut hyvää. Kävimme läpi värioppia ja värien vaikutusta ihmiseen. Kurssin aikana opin myös itse paljon
opettajilta, esimerkiksi ajan tehokkaasta käytöstä.
Opettaja toi mukaan värien sekoittamisen, jonka
huomasin soveltuvan hyvin erityisoppilaille. Parasta
Designakatemiassa onkin vuorovaikutus oppilaiden ja
opettajien kanssa. Muotoilukasvatus perustuukin aina
empatiaan”, Ritari sanoo.
Kolme uutta Designakatemian muotoilijaa työskentelee parhaillaan kouluissa opettajien työpareina.
Sisustusarkkitehti Riku Tulkki nostaa tilojen
hyvinvointivaikutukset esiin Arabian peruskoulussa,
tekstiilisuunnittelija Silvia di Iorio’n johdolla opitaan
muotoiluajattelun perusteita Apollon Yhteiskoulun
lukiossa ja muotoilija Sanni Koppanen vetää muotoilukuukautta Vallilan ala-asteella.

Skidiakatemiasta Designakatemiaan
– muotoilukasvatushanke jatkaa
uudelle vuosikymmenelle
• Ornamon ja Designmuseon muotoilukasvatushanke on jatkunut jo vuodesta 2010 lähtien Helsingin
kulttuurikeskuksen tuella.
• Hanke tuo muotoiluajattelun osaksi koulujen
toimintaa ja antaa opettajille uusia metodeja
opetukseen.
• Hanke on nyt kehittynyt Designakatemiaksi, joka
tuo ilmiöpohjaiseen oppimiseen soveltuvia menetelmiä kouluille. Designakatemia tarjoaa valituille
helsinkiläiskouluille muotoilijoiden suunnittelemia
12 tunnin opetuskokonaisuuksia.
• Designmuseo ja Kehittämiskeskus Opinkirjo
järjestävät valtakunnallista opettajankoulutusta,
jossa muotoilijat toimivat kouluttajina.
• Ornamo vastaa hankkeessa muotoilijayhteistyöstä
ja Designmuseo tukee pedagogista suunnittelua
ja opetusta.

the show
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Ihmiset tekevät bisneksen ja Ambiente
antaa muodon kansainvälisyydelle!
Ambienten keskiössä ovat designin ja
trendien moninaisuus, päivänpolttavat
kaupan keskustelunaiheet sekä tietysti
vertaansa vailla oleva tuotetarjonta
kaikilla kulutustavara-aloilla aina sisustamisesta koruihin ja asusteisiin saakka.
Lisätietoja ja liput:
ambiente.messefrankfurt.com
Puh. 040 544 5577
info@finland.messefrankfurt.com

www.radiohelsinki..

Kuukauden taiteilija.
JOUNI JÄPPISEN ARKISTO

Jouni Jäppinen
marraskuu 2019
Parhaimmillaan työ on elämän kestävää
uuden oppimista. Olenkin lähes koko
aikuisikäni opiskellut jotain uutta. Työviikko
voi sisältää työskentelyä niin käsityöläisenä,
taiteilijana, tietokirjailijana, taiteilija-tuottajana
kuin tutkijana. Vieläkin kuulee silloin tällöin
sanottavan, että sepällä on monta rautaa
tulessa. Tietty analyyttisyys ja kurinalaisuus
on kuitenkin muuttunut iän karttuessa
pikemmin sattumanvaraisuudeksi. Intuitio
ratkaisee tunnelman ohella pitkälti sen, mitä
konkreettista saa aikaan. Asun ja työskentelen
1700-luvulla rakennetussa puustellissa
Kymijoen suulla. Työhuoneen ikkunasta avautuu
näkymä deltaan, jossa kalastettiin lohta jo
rautakaudella. Näkymä on vaikuttava, ja sitä
tarkkaillessa uudet ideat saavat usein alkunsa.
Ryhdyn niitä sitten saman tien toteuttamaan.
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LEUKAMEKANIIKKA VI, 2017
mitali, kierrätysmessinki
halk. 6 cm

jouni.jappinen.fi

PUSA HISPIDA, 2019
tutkielma, kivi, hopea
pit. 10 cm

BEING, 2019
koru, elektrolyytti-maalaus titaanille
5,0 cm x 5,0 cm

4.19

Kuukauden taiteilija.
KKUAVLAE V I R Y T K Ö L Ä

VESI TIENSÄ LÖYTÄÄ, 2018

34

kivitavarakeramiikka ja kierrätyslasi

Johanna Rytkölä

328 cm x140 cm x 8 cm

KALEVI RYTKÖL Ä

Tein viime vuonna kolme seinäteosta peruskorjattavaan
Katriinan sairaalaan Vantaan Taidemuseo Artsin
tilauksesta.
Teosten aiheet kumpuavat Seutulan ja Katrinebergin
alueen rikkaasta historiasta, alueen kauniista luonnosta,
arvokkaasta kulttuuri- ja kartanomiljöösta sekä
Vantaanjoen läheisyydestä.
Teoksille asetettiin tiukat tekniset kriteerit: mm. helppo
puhdistettavuus, hygieenisyys, käyttöturvallisuus, teoksen
luja kiinnitys seinään.
Materiaalit valitsin alueen vivahteikkaaseen historiaan
ja upeaan luontoon pohjautuen.
Kierrätyslasin käyttö liittyy paikalla
ennen sijanneeseen Königstetin
lasitehtaaseen. Lasi muodostaa
ylellistä tunnelmaa luoden kullan
ja platinan ohella mielikuvia
menneestä kartanoelämästä.
Halusin teoksillani tuoda luksusta
nykyajan sairaalaympäristöön.

KALEVI RYTKÖL Ä
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TUULENVIRE
AAMUKASTEESSA, 2018
kivitavarakeramiikka
ja kierrätyslasi
201 cm x 145 cm x 9 cm
PEHMOISEN LUMEN

www.rytkola.fi
Instagram: johanna.rytkola

Input interior showroom − Kuva Krister Engström

joulukuu 2019

PEITTÄMÄT, 2018
130 cm x 175 cm x 7,8 cm

Itsenäisyytemme on vahvuutemme. Toimimme aina asiakkaidemme
edellytyksien ja tarpeiden mukaan antamatta rajoitetun tuotantolaitoksen
ohjata toimintaamme. Omasta tuotannosta huolehtimisen sijaan voimme
tarjota asiakkaillemme toimintatilaa ja valinnanvapautta sekä markkinoiden
laajimman valikoiman.
EFG on nyt Input interior, lue lisää kotisivuiltamme inputinterior.fi

Taidetta
unelmista

Arvokasta
elämää
edistäviä
avauksia
Vuonna 2019 jaettavien Ornamo-säätiön
apurahojen tavoitteena on tukea ja tuoda
esiin muotoilijoiden ja taiteilijoiden panos
arvokaan elämän rakentamisessa.
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Hakemuksia vuoden 2019 hakuun tuli yhteensä 48.
Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n ja SIO:n hallitukset sekä
Ornamon stipenditoimikunta arvioivat hakemukset ja
antoivat ehdotuksensa Ornamo-säätiön hallitukselle,
joka päätti apurahansaajat stipenditoimikunnan
ehdotusten pohjalta. Stipenditoimikuntaan kuuluivat
Sari Anttonen, Clarice Finell, Jouni Kivelä ja Outi
Martikainen. Stipenditoimikunnan mukaan apurahan
saajien projekteissa toteutuivat parhaiten paremman
arjen, ilmastonmuutoksen, ikääntymisen ja arvokkaan
elämän edistämisen teemat.
Vuoden 2020 apurahahaku julkistetaan tammikuussa.

”Kuivattu banaani on upea ja ekologinen
materiaali. Olen yhdistänyt koruihin
lehtihopeaa ja -kultaa, jotka muuttavat
banaanin symbolista ja esteettistä arvoa.”
– Ritva Kara

Banaanikoruja

Vientikuvasto
Maija Taimin rahaston 3 500 euron
apurahan sisustusarkkitehdit SIO
ry:n jäsenelle sai sisustusarkkitehti,
muotoilija Tapio Anttila. Ornamo-
säätiön apurahalla painatetaan
Tapio Anttila Collection -huonekalumallistosta korkeatasoinen kuvasto
vientiä varten.

”Mallisto ja toiminta
tapa Suomessa
on osoittautunut
toimivaksi. Seuraava
vaihe on skaalata
toimintatapa vientiin
sopivaksi.”
– Tapio Anttila

Yleisrahasto 1 000 euron apurahan
sai Ritva Kara banaanikorujen
jatkokehittelyyn. KaranBa -korumalliston korut ovat kannanottoja
ilmastonmuutokseen, sosiaaliseen
oikeudenmukaisuuteen ja estetiikkaan. Kokeellinen ja materiaalilähtöinen muotoiluprosessi edistää
vastuullista kuluttamista.

”Unelmat ovat työkalu. Ne voivat ohjata
elämässä uusiin suuntiin ja auttaa määrittämään ihmisen identiteettiä. Unelman määrittely voi olla merkittävä askel arvokkaan
elämän rakentamisessa.” – Anu Saari

”Virikkeellinen ympäristö rohkaisee
tutkimaan ja kokeilemaan sekä saamaan
kokemuksia omasta kehosta ja sen
rajoista.” – Sanna Majander

Työpajakonsepti
Mirja Tissarin rahaston 3 000 euron
apurahan Tekstiilitaiteiljat TEXO ry:n
jäsenelle sai tekstiilitaiteilija Sanna
Majander. Majander toteuttaa
apurahalla työpajakonseptin
kehitysvammaisten hoitokotiin.
Tavoitteena on luoda aisteihin
perustuva toimintahetki, jossa
vammaiset voivat turvallisessa
ilmapiirissä kokea visuaalisia ja
kehollisia tuntemuksia ja virikkeitä.
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Ornamo-säätiö
Vuonna 1994 perustettu Ornamo-säätiö tukee
Ornamon jäsenten työtä suunnittelun, taidekäsityön, teollisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin,
vaatetussuunnittelun ja tekstiilitaiteen kentällä.
Ornamo-säätiön omistukseen kuuluu useita
merkittäviä muotoilualan rahastoja ja testamentteja,
joiden tuotosta säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja
tunnustuspalkintoja muotoilijoille, suunnittelijoille ja
taiteilijoille. Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa
hallitus, johon kuuluu kuusi Ornamon nimeämää
henkilöä.

Eva Taimin rahaston 3 500 euron
apurahan Tekstiilitaiteilijat TEXO
ry:n jäsenelle sai muotoilija, kuvittaja Anu Saari. Unelmia|Daydreams
-projektissa Saari kuvittaa
ihmisten unelmia serigrafiatöissään.
Ensimmäinen Unelmia|Daydreams
-näyttely järjestettiin Tokiossa
vuonna 2018. Seuraava tulee
Helsinkiin vuonna 2020.

Ekologisia
kenkiä
Yleisrahaston 1 000 euroa apurahan
sai muotoilija Saara Kinnunen
Vuolas-jalkinehankkeen kehittelyyn.
Vuolas Circular Design valmistaa koruja ja asusteita kierrätysmateriaaleista.
Ornamo-säätiön apurahalla Vuolas
lähtee kehittämään kiertotalous
henkistä jalkinemallia.

Osallistava
taidehanke

Keramiikka
näyttely

Yleisrahaston 1 000 euron apurahan
sai taidemaalari Elina Liikanen
yhteisölliseen taidehankkeeseen.
Meidän maalaus -hanke rakentaa
yhteistyötä vanhusten palvelukodin
asukkaiden ja henkilökunnan sekä
alueella työskentelevän taidemaalarin tai käsityöläisen kesken.

Yleisrahaston 1 000 euron apurahan
sai keraamikko Karin Widnäs
Origo-vitriininäyttelyn sisällön
tuotantoon. Origo-näyttely esittää
keramiikassa käytettäviä raaka-
aineita ja työskentelymenetelmiä
esimerkein.

tuksena on luoda
kenkä, joka on yhtä
aikaa kotimainen,

”Hankkeen tarkoitus on tuottaa

ergonominen,

virkistystä ja mielekästä sisältöä

kaunis, ekologinen,

asukkaiden elämään laitoksessa.”

korjattavissa ja

– Elina Liikanen

– Saara Kinnunen

mielenkiintoinen pioneerivaihe, jossa
kehitetään jatkuvasti uusia vegaanisia
materiaaleja.” – Topi Mäkinen

Tutkimus
vegaanisesta
muotoilusta

”Projektin tarkoi-

kierrätettävä.”

”Muotoilusta puhuttaessa on menossa

Yleisrahaston 1 000 euron apurahan
sai muotoilija Topi Mäkinen ”Häh,
vegaanista muotoilua?” -tutkimusta
varten. Tutkimuksessa selvitetään
vegaanisen muotoilun tilaa ja mahdollisuuksia Suomessa. Veganismi
on nousemassa marginaali-ilmiöstä
yhä laajempaa kuluttajajoukkoa
puhuttelevaksi suuntaukseksi.

”Vitriinin seinälle sijoitetaan informatiiviset selostukset, jotka kertovat sekä
kirjallisesti että piirroksin keramiikan
keskeisimmistä raaka-aineista ja työ
menetelmistä.” – Karin Widnäs
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JOHANNA KANNASMAA

TEKSTI MINNA BORG

Rissaviivaimista
tietomallinnukseen

S U O M E N M E S S U T / H A B I TA R E

Suunnittelija kertoo.

Niko Venäläinen
Sisustusarkkitehti SIO

Sisustusarkkitehti SIO Niko Venäläinen on valmistunut Lahden
muotoiluinstituutista kalustesuunnittelijaksi ja sen jälkeen suorittanut
Taideteollisessa korkeakoulussa maisteritutkinnon taideteollisen
muotoilun linjalta – linjalta, jota ei enää ole.
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Toimistokalusteiden lisäksi mallistossa on koulu- ja
hoivakalusteita. Suuressa yrityksessä on hyvää mm. se,
miten maailmalaajuinen yritys tuottaa trendi- ja muita
raportteja suunnittelijoiden avuksi. ”Hoivapuoli on
mielenkiintoinen sektori. Moni ei tiedä, että suomalaiset
ovat maailman kolmanneksi vanhinta kansaa. Tämä tulee
näkymään tulevaisuudessa mm. siten, että Helsingissä
uudet päiväkodit on mahdollista muuttaa myöhemmin
palvelukodeiksi”. Niko paljastaa.
Kinnarps on yrityksenä ekologisuudessa edelläkävijä ja
kestävyysajattelu on viety pitkälle. Tuotteet on jo pitkään
pakattu tekstiilijätteestä tehdyillä huovilla ja yrityksen
akustiikkasermit valmistetaan vain kierrätetystä
tekstiilijätteestä.
Käy ilmi, että Niko on käyttänyt ahkerasti Ornamon
lakipalveluita ja osallistunut koulutustapahtumiin.
”TEKin kaksoisjäsenenä olen käyttänyt lakipalveluita ja
urapalveluita – parhaillaan urapalveluita, käymme uravalmentajan kanssa läpi urasuunnitelmia”, Niko täsmentää.
Lisäksi ekskursioilta Niko on tuttu kasvo: ”Olen ollut
tyytyväinen niin SIOn, Ornamon kuin TEKin palveluihin”.
Mitäs sitten vapaalla? ”Vapaa-aikaani rytmittää rescue-
koira, joka jäi minulle vahingossa ja onnekseni. Koiran saa
meillä ottaa mukaan myös työpaikalle!”
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K AT R I TA M M I N E N

1. Umpiaidanpolku. Vuonna 2018 Helsinkiin
Yliskylään toteutettu yksityisasunto.
2. Habitare-messuille vuonna 2007 Studio Kaisa B:n suunnittelema ja
Mainostoimisto Valo Oy:n tuottama kansainvälinen kutsuvierasnäyttely,
jossa jokainen kutsuttu taiteilija toteutti oman installaation kontteihin.
Kuvassa Jasper Morrisonin ja Naoto Fukasawan installaatio.
3. Nvidialle vuonna 2013 tehty kokonaisvaltainen toimitilamuutos,
jossa erikoisuutena oli toimistotilaan rakennettu oma saunaosasto ja
ammattilaiskeittiö Nvidian henkilökuntaa varten.
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L

ahden lopputyö oli kokeellinen betonisohva
sisätiloihin ja Taikissa hän teki lopputyökseen valaisimia.
Niko kuuluu siihen ikäpolveen, joka
on elänyt muutosvaiheen. Ala on muutamassa kymmenessä vuodessa kehittynyt ja muuttunut
paljon.”Opiskeluaikana meillä oli vielä rissaviivaimet ja
piirrettiin käsin. Nyt työelämässä käytössä on tietomallit,
uutta teknologiaa, kannettavat tietokoneet ja kännykät.
Näen kehityksessä paljon hyvää, vaikka enää ei piirretä
niin paljon käsin. Piirretään kuitenkin enemmän ja aikaa
jää näin myös detaljien tekemiseen. Tulee olemaan
mielenkiintoista nähdä, mihin kehitys meitä vie ja mitä
esim. tekoälyllä voidaan tilasuunnittelussa tai kalustesuunnittelun alalla tulevaisuudessa tehdä”, Niko miettii.
Niko on työskennellyt koulun jälkeen useissa toimistoissa. ”Ei ole tarvinnut töitä hakea, edellinen työpaikka
on poikinut seuraavan.” Niko on työskennellyt mm. Keiski
arkkitehdeilla, Kaisa Blomstedtin toimistossa, KVA
arkkitehdeilla, Workspacella, Kohinalla ja nyt Kinnarpsilla
inhouse-suunnittelijana 2,5 vuotta.
Kinnarps on yksi Euroopan suurimmista toimistokalustetoimittajista, joka on erikoistunut nykyaikaisten
toimistojen työympäristöihin ja sisustuksiin. Jarl ja Evy
Andersson perustivat yrityksen Ruotsin Kinnarpissa
1942. Yrityksellä on tarina, jota vaalia. Suomessa toimiva
Kinnarps Oy on suomalainen perheyritys, jossa Niko
työskentelee kolmen muun suunnittelijan kanssa.
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ISKUN HABITARE 50

KALUSTE
M U OTO I L U
K I L PA I L U

Haluamme juhlia 50 vuotta
täyttävää Habitarea järjestämällä muotoilukilpailun, jonka
avulla juhlistamme suomalaista
muotoiluosaamista ja etsimme
uusia innovatiivisia ratkaisuja
meidän jokaisen arkeen.
Habitare, Suomen suurin huonekalu-, designja sisustustapahtuma, inspiroi, tarjoaa elämyksiä ja ideoita sisustamiseen sekä kodin ja
tilojen toiminnallisuuteen ja visuaalisuuteen.
Isku on osallistunut Habitareen ensimmäisen
kerran vuonna 1973.

Lue lisää ja osallistu:
www.isku.com/fi/habitare50

Kolumni.

Valot
syttyvät
POHJOISESSA. KOULUTUKSESSA. Lapin yliopistossa käynnistyy palvelumuotoilun maisteriohjelma
syksyllä 2020. Haku on ensi keväänä, ja se tietää
useita uusia opintopaikkoja muotoilijan urasta
kiinnostuneille. Ihan mahtavaa! Lapissa on varmasti
välittömät yhteydet matkailuteollisuuteen, joka
todellakin voi kehittää hurjasti palvelujaan muotoilun avulla.
SAMAAN AIKAAN äänetön kevät etenee etelässä.
Moni entinen ja valovoimainen taideteollinen
koulutuksen sarka hiljenee. Suomen vanhimman
taideteollisuuskoulu Åbo hemsljödlärärinstituten
sulautettiin osaksi ammattikorkeakoulu Noviaa.
Kangaspuut hävisivät ja tekstiilisuunnittelun studiot
tyhjenivät – tilalle on tullut sisustusarkkitehtuuria ja
graafista muotoilua.
EI EDES PYHIMYKSET AUTA. 2018 juhlittiin vielä
Pyhän Eligiuksen (kultaseppien erityinen suojelupyhimys) perillisiä eli kultasepänalan koulutuksen
80-vuotisjuhlaa. Samalla tiedettiin, että keväällä
2020 sammuvat valot Lahdessa AMK:n korumuotoilun koulutuksessa, kun viimeinen korumuotoilijoiden kurssi valmistuu.
AALTO-YLIOPISTO VIRTAVIIVAISTI muotoilun
maisteriopinnot viiteen koulutusohjelmaan.
Aikaisemmin itsenäiset laitokset, kuten lasi- ja keramiikka, sulautuivat osaksi isompaa kokonaisuutta.
Keraamikko Karin Widnäs on nostanut esiin sen,
miten opetuksen traditio heikkenee, kun pienemmät
laitokset yhdistyvät – ja alaa osaavat opettajat vähenevät. Kehitys on kuitenkin väistämätöntä: taide
teollisuus muuttuu teollisuuden murroksen mukana.
Oikeastaan on pieni ihme, että Otaniemessä vielä
hehkuu lasiuuni – kun se Humppilassa, Nuutajärvellä ja useammassa ruukissa Smålannissakin on jo
sammunut.

teollinen muotoilija
Pekka Toivanen
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TILALLE TULEE kuitenkin jatkuvasti jotain uutta.
Mutta mitä? Esimerkiksi Finnish Design Academy
(finnishdesignacademy.fi). Se on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen
kärkihanke, jossa muotoilukoulutusta tarjoavat
korkeakoulut luovat uudenlaista muotoilun yhteistoimintamallia. Hankkeen etenemistä kannattaa
seurata ja sen tilaisuuksiin pitää osallistua – jos
haluaa oppia, tietää ja ottaa kantaa siihen, mihin
muotoilukoulutus on menossa.
ITSE MENIN HARRY POTTER -STUDIOILLE Lontoo
seen. Paras palvelumuotoilukokemukseni ever!
Warner Bros. elokuvastudiolle luotu elämyspolku oli
jokaisessa yksityiskohdassaan viimeistelty ja erinomainen aina kadotetun matkapuhelimen palauttamista myöten. Samalla se oli sukellus valtavaan elokuvien ja matkailuteollisuuden elämyskohteeseen,
jonka ideoinnissa, suunnittelussa, toteutuksessa ja
ylläpidossa olivat läsnä kaikki muotoilun osa-alueet
arkkitehtuurista vaatesuunnitteluun ja digitaalisen
muotoiluun. Designin kysyntä ja muotoilun tarve
sekä merkitys kasvavat jatkuvasti – kun vain pidämme oikeasta juonenpäästä kiinni.
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Jäsenille.

Miisa Pulkkinen on aloittanut lokakuussa Ornamon viestintäpäällikkönä. Hän vastaa Ornamon monikanavaisen viestinnän
kokonaisuudesta, kuten jäsen-, edunvalvonta-, brändi- ja
mediasuhdeviestinnästä.
Pulkkinen siirtyy viestintäpäälliköksi Ornamon asiantuntijan
tehtävästä, jossa hän on vastannut mm. viestinnästä luovaa
suunnittelua edistävässä Taide käyttöön -hankkeessa. Aiemmin Pulkkinen on työskennellyt viestintäpäällikkönä Suomen
Taiteilijaseurassa ja toimittajana sekä uutisankkurina Nelosen
uutisissa ja Helsingin Sanomissa.
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Miisa Pulkkinen

ANNI KOPONEN

ANNI KOPONEN

Toimistolla tapahtuu

Elina Perttula

Ornamon edellinen viestintäpäällikkö Elina Perttula siirtyy
järjestössä projektipäälliköksi hankeviestinnän tehtäviin,
ja tänä vuonna hän vastaa viestinnästä kansainvälisessä
Successful Europe. How can design serve? -konferenssissa,
jonka järjestää BEDA (The Bureau of European Design Associations) yhteistyössä Ornamon kanssa. Konferenssi on osa
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden virallista sivuohjelmaa.

Muistathan päivittää yhteystietosi Ornamoon
Sähköinen viikkotiedotteemme on suosittu palvelu, jossa kerromme jäsenille tuoreimmat tiedot siitä, mitä Ornamossa ja
muotoilualalla tapahtuu. Muistathan päivittää sähköpostiosoitteen muutoksen ja myös muut yhteystietosi, jos haluat saada
meiltä viestejä. Ilmoita muutoksista sähköpostilla: office@ornamo.fi.

Kuka ansaitsee Ornamopalkintoehdokkuuden 2020?
Vielä ehdit ehdottaa
Ehdota meille Ornamo-palkintoehdokasta ja voita lahjakortti Finnish Design Shopiin. Arvomme kaikkien ehdottajien kesken kaksi
150 euron arvoista lahjakorttia muotoilun verkkokauppaan.
Ornamo-palkintoehdokkuuden kriteereitä ovat ajankohtaisuus, innovatiivisuus, kansainvälisyys ja merkittävyys muotoilun kentällä. Ornamo-palkinto on muotoilualan arvostettu
tunnustus, jolla Ornamo palkitsee vuosittain ornamolaisia
muotoilijoita ja taiteilijoita. Palkinto tekee näkyväksi ajankohtaista muotoilua ja taideteollista taidetta. Sen tavoitteena
on nostaa muotoilun merkitystä yhteiskunnassa sekä tuoda

ajankohtaista muotoilusaamista yleiseen keskusteluun. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa.
Jo palkintoehdokkuus on itsessään arvostettu tunnustus,
sillä valinta perustuu muotoilualan asiantuntijoiden kaksivaiheiseen vertaisarviointiin. Ornamon hallitus valitsee
ehdotuksista kolme finalistia Ornamo-palkintoehdokkaiksi.
Ehdokkaiden on oltava Ornamon jäseniä. Älä arkaile – voit
ehdottaa myös itseäsi!
Ilmoita ehdokas ja osallistu arvontaan Ornamon sivuilla:
www.ornamo.fi/fi/artikkeli/ornamo-palkinto-2020

M U I S TA M M E
25.5.1920–5.7.2019

44

4.19

Outi Turpeinen. Kirjoittaja on Merja Rankin ystävä ja kollega.

29.12.1926–17.8.2019

Agneta Hobin, Eevi Matilainen ja Kristiina Wiherheimo. Hobin ja Matilainen ovat Elsa Montellin ystäviä ja kollegoja, ja Kristiina
Wiherheimo on Montellin tytär.

22.1.1931–24.7.2019

Ojanen oli työskennellyt jo 17-vuotiaasta alkaen viisi vuotta arkki
tehtitoimistossa, ennen kuin pyrki opiskelemaan Taideteolliseen
Oppilaitokseen 1953. Sisustusarkkitehti Reijo Ojanen on tehnyt
valtavan määrän mm. teatteri- ja ravintolatilojen suunnittelua.
Tampereen Työväenteatteri ja Pyynikin Kesäteatteri pyörivine
katsomoineen ovat hänen käsialaansa. Tästä teatterista ja sen
katsomon hämmästyttävästä rakenteesta kirjoittivat arkkitehtuurilehdet eri puolilla maailmaa ja sen innoittamana rakennettiin
vastaava teatterikatsomo myös USA:han. Ojanen toimi Tampereen
kaupungilla sisustusarkkitehtina 40 vuotta ja teki suunnittelutyötä
myös omassa suunnittelutoimistossaan. Ojanen toimi myös

Kuvanveistäjä, taiteilija Merja Ranki menehtyi raskaan sairauden uuvuttamana perheen ympäröimänä 16. lokakuuta 64-vuotiaana Tuusulassa.
Monipuolinen ja ennakkoluuloton taiteilija tunnetaan tarinallisista veistoksistaan ja installaatioistaan, joita on ollut esillä Suomessa ja Euroopassa eri näyttelyissä lähes 40 vuoden ajan. Keramiikka
oli materiaaleista läheisin, mutta hän työskenteli myös mm. videotaiteen, tekstiilien, pronssin ja lasin
parissa.
Merja Rankin teoksia on useissa julkisissa taidekokoelmissa. Taiteilijan tunnetuimmat julkiset
teokset ovat Vantaan Tikkurilassa osana ART4-taiteilijaryhmän luomaa taidekokonaisuutta, joka on
palkittu osana alueen uudistusta Vuoden Ympäristörakenteena 2017 ja Kuntatekniikan saavutuksena
2017.
Oman taiteilijauransa lisäksi Ranki toimi poikkeuksellisen aktiivisesti taiteilijoiden työmahdollisuuksien edistäjänä. Hän perusti useita isoja työhuoneyhteisöjä pääkaupunkiseudulle kuten Studio Viilatehtaan Vallilaan
1998, Studio Savean 2007 ja Metson 2010 Roihupeltoon sekä ÖY:n Keravalle 2011. Taitava verkostoituja toimi myös vuosia
aktiivisesti taidealan järjestöissä organisoiden kollegoiden kanssa useita näyttelyitä Suomeen ja ulkomaille. Taide oli Rankille
kokonaisvaltainen elämäntapa.

Päikki Priha. Kirjoittaja on tekstiilitaiteen tutkimuksen professori
emerita ja Ilvessalon kollega. Kirjoituksen pidempi versio on
julkaistu Helsingin Sanomissa.

Tekstiilitaiteilija Elsa Montell kuoli 92-vuotiaana 17. elokuuta 2019 kotikaupungissaan Rovaniemellä. Hänen vanhempansa olivat Isak Montell ja Else Nyman. Äiti oli ruotsalaista raudansulattaja- ja
värjärisukua Kalixista.
Elsa Montell opiskeli Taideteollisessa oppilaitoksessa 1947–1950, missä tapasi aviomiehensä
Matti Saanion. Muutto kotitilalle Rovaniemen Oikaraisen kylään tapahtui 1950 kun perheessä oli jo
kaksi lasta. Lapin palolta säästyneestä saunasta rakennettiin ateljeekoti Kemijoen rantaan. Taiteilija
aloitti uransa ja osallistui näyttelyihin sekä kilpailuihin. Palkintoja tuli mm. Suomen Käsityön ystävien
ryijykilpailussa ja Milanon Triennalessa.
Vuonna 1954 alkoi raanujen suunnittelu Oikaraisessa ja 1955 perustettiin Taidekutomo Lapin
Raanu. Taiteilijayrittäjän arki oli vaativa, kun perhe karttui vielä kahdella lapsella. Kutomo menestyi
ja työllisti parhaimmillaan toistakymmentä kylän naista. Raanupirtin galleriassa uniikkeja raanuja ihailivat useat valtion vieraat.
Raanujen ohella taiteilija teki julkisia teoksia ja keskittyi myöhemmin kivien, kasvien ja perhosten tutkimiseen.

Reijo Ojanen

5.4.1955–16.10.2019

opettajana viisi vuotta Tampereen Teknillisessä Korkeakoulussa.
Usein hän suunnitteli sisustuskohteisiinsa huonekalut ja ne valmisti
Lepokalusto. Tampereella kalustettiin esimerkiksi jäähalli, kaupungin
johtajan virkahuone, KOP:n konttori, Koukkuniemen vanhainkoti,
ravintolat Kustaa III, Tammer Kilta, Suomen Neito, Tuotanto,
Työväenteatterin olutravintola sekä Tampereen poliisitalo. Tutustuin
Reijo Ojaseen kootessani Lepon 60-v. juhlakirjan aineistoa. Reijolla
oli valtavasti tietoa ja kuvia 60-luvun sisustuksista, kaikki arkistoituna.
Ilman hänen apuaan olisi kirjan alkupuoli jäänyt tekemättä.
Kaarle Holmberg

M AT T I S A A N I O

Elsa Montell

Ilvessalo suunnitteli teollisuudelle erilaisia kankaita
ja kokolattiamattoja sekä
koruja ja hopeaesineitä mm.
Kalevala Korulle.
Kirsti Ilvessalolle myönnettiin useita palkintoja, mm.
Valtion taideteollisuuspalkinto
1976 ja Pro Finlandia 1979.
Tekstiilitaiteilija Kirsti Ilvessalo säilytti tyylikkyytensä
loppuun asti.

FD on nyt Instassa!
www.instagram.com/finnishdesigners.fi www.finnishdesigners.fi
Lobay-tuolit, 2018 Anji, Kiina. Design: Jouni Leino
Muotoon kudottu kangas, teräsputki, istuin vaneria
Valokuva: Brocape

Tekstiilitaiteilija Kirsti Ilvessalo kuoli Helsingissä 5. heinäkuuta
2019 99-vuotiaana. Ilvessalo valmistui Taideteollisuuskeskuskoulun tekstiilitaiteen osastolta 1944.
Aluksi hän toimi Kotilieden Aitta Oy:n taiteilijana 1944–1945
sekä Textilateljer Liciumissa Tukholmassa 1946–1947, mutta
palasi Suomeen Käsityön Ystävien kutomon johtajaksi 1947. Oman
tekstiilistudion hän perusti 1952.
Ilvessaloa pyydettiin myös opettamaan tekstiilisuunnittelua
Taideteolliseen oppilaitokseen 1947, jota hän jatkoi vuoteen 1960.
Ilvessalon tuotannosta tunnetaan parhaiten ryijyt, joita on yli
300. Voimakkaat, hehkuvat värit olivat hänen tavaramerkkinsä.
Hänelle ryijy ei ollut taulu vaan tekstiili, jonka paikka on lattialla.
Tunnetuin niistä, Palokärki, palkittiin Milanon Triennalessa 1954
ja ostettiin 1955 Lontoon Victoria ja Albert -museon kokoelmiin
ensimmäisenä ryijynä.
Ilvessalon tekstiiliteoksia on sekä julkisissa tiloissa että yksityisissä
kokoelmissa. Hän teki yhteistyötä mm. arkkitehti Alvar Aallon kanssa.

Merja Ranki

M AT T I P I E T I N E N

Kirsti Ilvessalo

Media.
Ornamon jäsenlehti toteutetaan
Gerda ja Salomo Wuorion säätiön tuella.

PÄÄTOIMITTAJA Salla Heinänen
TOIMITUSSIHTEERI Miisa Pulkkinen, media@ornamo.fi, +358 40 523 9984
ULKOASU Tikka Talvenheimo
ORNAMON ILMOITUKSET JA ILMOITUSMYYNTI, TOIMITUS

46

Minna Borg
Pääsihteeri, Sisustusarkkitehdit SIO
p. 046 878 2573
office@sio.fi
Markkinointikoordinaattori, Ornamo
p. 046 878 2570
minna.borg@ornamo.fi
Salla Heinänen, Toiminnanjohtaja
p. 0400 221 143,
salla.heinanen@ornamo.fi

4 NUMEROA VUODESSA

Petra Ilonen, Projektipäällikkö, muotoilu
Finnishdesigners-portfoliot
p. 046 878 2572
muotoilu@ornamo.fi
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27.1.

2.3.

Painos 3 000

2/20

4.5.

8.6.

Painos 3 000

3/20

12.8.

8.9.

Painos 4 000

4/20

2.11.

2.12.

Painos 3 000

Aineistovaatimus

offset (CMYK)

Painos 		

3 000 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 € / 250 €

1/4 s. 97 x 132 mm

450 € / 590 €

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

900 € / 1 000 €

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

950 € / 1 050 €

Takakansi
210 x 240 mm + 3 mm bleed

Jussi Ilvonen, Lakimies
p. 043 2112 723
Ma ja to klo 9–17
jussi.ilvonen@ornamo.fi
Katja Kotikoski, Tuottaja
Ornamon Teosmyynti
p. 044 767 6303
katja.kotikoski@ornamo.fi
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1 100 € / 1 200 €

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

Henna Laitinen
Talous- ja hallintosihteeri, jäsenasiat
p. 046 878 2569
office@ornamo.fi
Elina Perttula, Projektipäällikkö
Successful Europe – How Can Design
Serve? -designpolitiikkakonferenssi
p. 043 211 0755
elina.perttula@ornamo.fi

Hanna-Kaisa Alanen
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Anna Rikkinen, Asiantuntija, taide
Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi
rakentamiseen -hanke 2018–2020
p. 044 743 3577
anna.rikkinen@ornamo.fi
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Asta Boman, Asiantuntija, muotoilu
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Saara Argillander, Viestinnän asiantuntija
Viikkotiedote, info@ornamo.fo
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Ornamon lehti 4/2019

aineisto

ANTALIS INTERIOR

ORNAMO RY
ORNAMO ART AND DESIGN FINLAND

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

OSALLISTU

01 / 10
2 0 19
Yhteistyökumppanina

#antalisdesignaward19

31 / 01
2020

4—8 FEB 2020

Meeting in
Stockholm

Looking at the years past,
We notice that time flies by so fast.
Next year we turn 75,
And that if something is a reason to jive!
Come and join us at Stockholm Furniture Fair!

