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Pääkirjoitus.

Luovuuden ja yhteisöllisyyden
vuosikymmen
Muotoilu on tällä vuosikymmenellä mukana ratkaisemassa maailman suurimpia haasteita paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti – monialaisessa yhteistyössä ja muiden
osaamiskompetenssien rinnalla. Muotoilijan osaaminen on nyt merkityksellistä, koska
muotoilun menetelmät ja luovuus ovat haluttuja muutoksen rakentajia. Muotoiluajattelu on globaalia.
Tämän lehden sivuilla 14–19 eri alojen muotoilijoiden ja muotoiluvaikuttajien tulevaisuuden näkemyksissä korostuu muotoilijan oman osaamisen kommunikoiminen,
kyky monialaiseen yhteistyöhön sekä muiden osaamisen ymmärtäminen. Tiimien
yhteisötaidot taas auttavat ylittämään eri alojen osaajien erilaisen kielen. Yhteistyö
on ratkaisevan tärkeää myös Milla Vaahteralle, joka esiintyy lehden kannessa. Hän
on lehtemme ensimmäinen Taiteilijat O:n Vuodenaikataiteilija.
Uuden vuosikymmenen keskeisiä taitoja ovat World Economic Forumin mukaan luovuus, sopeutumiskyky, yhteistyötaidot ja tunneäly. Kykyjä, joita automaatio ja teknologia eivät korvaa. Luova osaaminen on organisaatioissa yhä arvokkaampaa teknologian,
automaation ja tekoälysovellusten hyödyntämisen rinnalla.
Kyky kuunnella on taito, joka on edellytys empatian, luovuuden, uuden tiedon jalostamiseen ja näkemyksellisyyteen. Oman ymmärryksen lisääminen on kuuntelemisen
tavoite.
Ornamon pitää järjestönä myös kuunnella jäseniään ja alaa sekä lisätä ymmärrystään tulevaisuudesta. Tunne yhtenäisestä muotoiluyhteisöstä syntyy kun meillä on
yhteinen tavoite. Olemme osa kansainvälistä ajankohtaista muotoilukeskustelua.
Alan järjestön on aina muututtava alan mukana, ja sen pitää olla ajankuva, joka nojaa
voimakkaasti alan todellisuuteen ja sen potentiaaliin tulevaisuudessa. Siksi yhteisö
tarvitsee parhaita asiantuntijoitaan: muotoilijoita.
Alkanut vuosikymmen jää historiaan joko yhteisten kansainvälisten haasteiden ratkaisun vuosikymmenenä tai kriisien eskaloitumisena. Siksi se, kuinka hyvin opimme
tekemään yhteistyötä muiden alojen kanssa ja tulkitsemaan teknologiaa ihmisille,
määrittää kuinka suuri merkitys muotoilijoilla on tämän vuosikymmen yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuissa.

Salla Heinänen, toiminnanjohtaja
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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.
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TEKSTI MIISA PULKKINEN

Tapetilla.
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Hiippa-valaiset ovat
mukana Ornamon
Teosmyynnissä. Niissä
on lasinen kupu ja
mäntyinen vedin.

MA IJA P UO SK A R I :

Teosmyyntiin
tulossa
intohimoisia
kokeiluja
6
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VALAISIMIA tanskalaiselle Materille, lastenastiasto japanilaiselle Tokyo Saikaille ja maljakoita tanskalaiselle New Worksille.
Muotoilija Maija Puoskarin asiakaskunta on kansainvälistä.
Hän on pyörittänyt omaa suunnittelutoimistoaan Helsingin
Kalliossa pian kymmenen vuoden ajan, ja parhaillaan päätyönä
on uusi astiasto Tokyo Saikaille. Tuotesuunnittelu yrityksille
on Puoskarille toki mieluista, mutta välillä hän kaipaa aikaa
kokeiluille ja omien ammatillisten intohimojen toteuttamiselle.
”Apurahat ovat mahdollistaneet sen, että voin tehdä työtä
omista lähtökohdista. Usein siitä kehkeytyy myös kaupallinen
versio, jonka joku yritys ottaa tuotantoon. Ei se ole minulle
erillinen työskentelemisen tapa, mutta tarvitsen vapautta
kokeilla. Se auttaa perustyössä”, Puoskari kuvailee.
Viime syksynä Helsinki Design Weekillä nähty Puhdetyö-
näyttely on juuri tällainen vapaa projekti. Näyttelyyn osallistui
kolme muotoilijapariskuntaa: Maija Puoskari ja Tuukka Tujula,
Aalto+Aallon Elina ja Klaus Aalto sekä Studio Tolvasen Julie ja
Mika Tolvanen.
”Puhdetyö-näyttelyn ideana oli, että kun me kaikki teemme
päivätyönä tuotesuunnittelua yrityksille, silloin työtä tehdään
tietyissä rajoissa. Meillä kaikilla oli omia intohimoja ja
käyttämättömiä ideoita. Kukin sai tehdä, mitä haluaa”,
Puoskari kertoo.
Puhdetöinä päätettiin tehdä lasia Nuutajärven Lasisirkuksessa Alma Jantusen ja Johannes Rantasen kanssa. Kuten
kokeiluissa on tapana, syntyi muutakin kuin lasia ja materiaali
paletti laajeni. HDW:llä esiteltiin lopulta mm. Puoskarin
Hiippa-valaisimia, joiden kupu on lasia ja vetimet mäntyä. Nyt
Hiipat nähdään myös Ornamon Teosmyynnissä, ja niiden lisäksi
myynnissä ovat villainen tuftausneulatyö Kangasmetsä sekä
yhdessä Tuukka Tujulan kanssa tehty lasiteos Salmon Trutta.
Näillä teoksilla Puoskari osallistuu Teosmyyntiin ensikertalaisena, vaikka tapahtuma on tuttu jo vuosien takaa.
”Huikeinta olisi, jos pääsisi osaksi jotain kokoelmaa. Sekin on
kivaa, että ihmiset näkevät työni. Toivottavasti joku ihastuu niin
paljon, että hankkii niitä itselleen.”

”Tarvitsen
vapautta
kokeilla.
Se auttaa
perustyössä.”

7

1.20

Ornamon Teosmyynti 2020

Ornamon vuosittainen Teosmyynti tarjoaa maaliskuussa satoja
taideteollisuuden tekniikoita vaalivia teoksia Helsingin Kaapelitehtaan Puristamossa. Esillä on ennennäkemättömiä uniikkeja
käyttöesineitä sekä veistoksia, valaisimia ja taidetta keramiikasta,
lasista, tekstiilistä, puusta ja muista materiaaleista.
1990-luvulta lähtien järjestetty Ornamon Teosmyynti on viime
vuosina houkuttanut etenkin kodinsisustajia ja yksityisiä taiteen
keräilijöitä. Julkiset taide- ja muotoilukokoelmat, kuten valtion
taideteostoimikunnan kokoelma, ovat edelleen Teosmyynnin
tärkeitä asiakkaita. Samalla yksityisten taiteen ostajien merkitys
kasvaa. 2010-luvulla yksityisten asiakkaiden ostot ovat jo useita
kertoja ylittäneet julkisten hankintojen määrän – viimeksi edellisen
vuoden tapahtumassa 2019.
Ornamon Teosmyynti 7.–15.3.2019
Kaapelitehtaan Puristamo, Tallberginkatu 1 C, Helsinki.
Avoinna arkisin klo 12–18, la–su klo 11–17. Vapaa pääsy.
teosmyynti.fi

TEKSTI ELINA PERTTULA

Tapetilla.

KY
SY

teosmyynti

Yli-insinööri Juha Toivanen
työskentelee Energiaviraston
erityisasiantuntijana.

Ornamon Teosmyynti X MUJI
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JAPANILAINEN MUJI avasi Euroopan
suurimman lippulaivaliikkeen Helsingin Kamppiin marraskuussa 2019. Yritys kertoo, että
suomalaiset asiakkaat ottivat myymälän tulon
hyvin lämpimästi vastaan. MUJI haluaa esitellä
”yksinkertaista ja miellyttävää elämää”, ja se toivoo voivansa olla apuna ihmisten arjessa. MUJIn
filosofia heijastuu tuotteissa sekä myymälässä,
mutta lisäksi toteuttaen yhteistyötä paikallisten
yritysten, toimittajien ja yhdistyksien kanssa.
Ornamon Teosmyynnin satelliittitapahtuma on
osa yhteistyötä. MUJI tarjoaa alustan esitelläkseen Ornamon jäsenten töitä. ”Toivomme,
että meidän myymälämme toimii asiakkaiden ja
paikallisten taiteilijoiden kohtaamispaikkana”,
MUJIsta kerrotaan.

Ornamon Teosmyynnin
satelliittitapahtuma on
esillä MUJIn Kampin
liikkeessä.

Mitä tarkoittaa ekosuunnittelu
direktiivi ja mitä vaikutuksia sillä on
suunnittelijan työhön?

nimitys

Hanna Harris on Helsingin uusi designjohtaja
1.20

kansainvälisen kilpailukyvyn edistämisessä ja kaupunkistrategiassa, ja se palkkasi ensimmäisenä kaupunkina maailmassa
muotoilujohtajan vuonna 2016. “Tehtävänäni on auttaa
kaupunkia identifioimaan, missä design ja arkkitehtuuri
tarjoavat lisäarvoa kaupunkimme kehittämisessä.
Tämän pohjalta tavoitteenani on luoda laaja-
alaista yhteistyötä ja vaikuttavia tekoja entistä
paremman Helsingin rakentamiseksi”, Hanna
Harris kertoo.
Lue myös Hanna Harrisin ajatuksia suomalaisen
muotoilun tulevaisuudesta s. 16

KU VA : SA K A R I RÖYS KÖ

VALTIOTIETEIDEN LISENSIAATTI JA KAUPUNKITUTKIJA
Hanna Harris aloittaa maaliskuussa Helsingin designjohtajana.
Hän siirtyy Helsingin kaupungille Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon toiminnanjohtajan paikalta ja
on aiemmin toiminut mm. Helsinki Design Weekin
ohjelmajohtajana. Harris on erikoistunut arkkitehtuurin ja designin näkyväksi tekemiseen ja niiden
mahdollisuuksien hyödyntämiseen yhteiskunnassa. Helsingin designjohtajan tehtävässä tulee
painottumaan kaupunkikehityksen näkökulma
seuraavien neljän vuoden ajan. Helsinki korostaa
muotoilun ja arkkitehtuurin merkitystä kaupungin

tutkimus

Vastuullisuus on muotoiluyrityksille tärkeää
ORNAMON MUOTOILUALAN suhdanne- ja toimialakatsauksen
mukaan ala kasvaa vuonna 2020 ja kannattavuus paranee. 62 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä uskoo, että liikevaihto
lisääntyy seuraavan vuoden aikana. Uutena aiheena kyselyssä
selvitettiin muotoilualan vastuullisuusnäkemyksiä. Aihetta pitää
tärkeänä peräti 89 prosenttia muotoiluyrityksistä. Ornamon
kyselyiden mukaan muotoiluyritykset kaipaavat luotettavaa tietoa
ja mittareita vastuullisuuden osoittamiseen.

Juha Toivanen

”Muotoiluala haluaa kantaa vastuuta ilmastosta ja kestävän
kehityksen ratkaisuista. Palveluiden ja tuotteiden tilaajilla sekä
valmistajilla on myös suuri vastuu, sillä materiaalien ja teknologioiden kehitystyö nostaa tuotantokustannuksia”, sanoo Ornamon
toiminnanjohtaja Salla Heinänen. Ornamon vuotuinen Muotoilu
alan suhdannekatsaus kartoittaa suomalaisen muotoilualan tilaa
ja trendejä. Suhdannekatsaus toteutettiin syksyllä 2019 ja siihen
vastasi 144 yritystä.

EU:ssa halutaan, että
markkinoilla olisi
tulevaisuudessa entistä
pidempään kestäviä laitteita.

Ekosuunnittelun (ecodesign) tavoitteena on asettaa
energiaa käyttäville ja energiaan liittyville tuotteille
vaatimuksia, jotka parantavat niiden energiatehokkuutta tai ympäristötehokkuutta. Tämä tarkoittaa
mm. materiaalitehokkuutta, kiertotaloutta,
kestävyyttä ja korjattavuutta.
Ekosuunnitteludirektiivissä annetaan reuna
ehdot, millaisille laiteryhmille asetuksia määrätään.
Itse tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset esitetään
tuoteryhmäkohtaisissa asetuksissa. Jos tuote ei
täytä sille asetettuja ekosuunnitteluvaatimuksia,
sitä ei saa saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön
Euroopan Unionin alueella. Tuoteryhmäkohtaisia
asetuksia on annettu jo noin neljällekymmenelle
tuoteryhmälle.
Ekosuunnitteluasetuksissa asetetaan vaatimuksia, jotka on otettava huomioon tuotetta
suunniteltaessa. Vaatimukset koskevat tuotteen
energia- ja materiaalitehokkuutta, jotta tuotteen
ympäristövaikutuksia voitaisiin pienentää. Asetettavat materiaalitehokkuusvaatimukset liittyvät usein
tuotteen korjattavuuteen sekä kierrätettävyyteen.
Tyypillisenä vaatimuksena on esimerkiksi, että
tuotteen kaikki tärkeimmät osat on voitava vaihtaa
käyttämällä yleisesti saatavilla olevia työkaluja
ja aiheuttamatta tuotteelle tai sen osalle pysyviä
vaurioita. Lisäksi saatavilla tulee olla varaosia ja
korjausohjeita. Tuotteet tulee siis suunnitella siten,
että niiden osia pystytään tarvittaessa vaihtamaan
ja osia voidaan tuotteen käyttöiän lopussa kierrättää
helposti.
EU:ssa halutaan, että markkinoilla olisi tulevaisuudessa entistä pidempään kestäviä laitteita.
Esimerkiksi materiaalitehokkuuden parantamiseksi
ollaan parhaillaan laatimassa standardeja. Niiden
avulla pureudutaan tarkemmin siihen, että mitä
esimerkiksi tarkoittaa, että tuote on kierrätettävä
tai miten tuotteen kestävyyttä voidaan arvioida.
Jatkossa siis tuotteet tulee suunnitella entistä
enemmän kiertotalouden ehdoilla.

Lähetä kysymys
info@ornamo.fi
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Tapetilla.
kilpailu

palkinto
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PUUTEOLLISUUSYRITTÄJÄT RY:N JA ORNAMON
Suomalainen huonekalu – suunnittelukilpailu on edennyt
toiseen vaiheeseen. Mukana olevat 21 suomalaisyritystä
etsivät kilpailun ensimmäisessä vaiheessa teolliseen tuotantoon soveltuvia kaluste- ja tuoteideoita, jotka hyödyntävät
puuta tai puupohjaista biokomposiittia. Yritykset valmistavat
finalistien suunnitelmista prototyypit, jotka esitellään suurelle yleisölle syksyn Habitare-messuilla. Puuteollisuusyrittäjät
ry:n toiminnanjohtaja Janne Liias iloitsee siitä, että niin
moni yritys on uudenlaisessa kilpailukonseptissa mukana.
”Tuotekehityksen, designin ja brändin merkitys suomalaisen
huonekaluyritysten kilpailukyvyn kehittämisessä on suuri.
Kilpailussa mukana olevat yritykset ovat mukana vahvistaakseen liiketoimintaansa korkeatasoisen suunnittelun
avulla mm. laajentamalla tuotevalikoimaansa”, Liias sanoo.
Mukana ovat Finsoffat Oy, Hkt Seppänen Oy, Made by
Choice Oy, Lepo Product Oy, Aitokaluste Oy, Pedro Oy,
Järvi-Z Oy, Hakola Huonekalu Oy, Metallituote Summanen
Oy, Hkv Jouko Haapala Oy, Rintaluoma Oy, Niemen Tehtaat
Oy, Interface Oy, Eimi Kaluste Oy, Piiroinen Oy, Puulon
Oy, Martela Oy, Heinolan Vesileikkaus Oy, Luottopuu Oy
ja Soft-Kaluste Oy. Kilpailun päärahoittajat ovat Suomen
Metsäsäätiö ja ympäristöministeriö.

fakta

1,16 mrd
HUONEKALUTEOLLISUUDEN liikevaihto vuonna
2017 oli 1,16 miljardia euroa. Alalla toimivia yrityksiä on
noin 840 ja ala työllistää noin 8 000 henkilöä. Kasvua
edellisestä vuodesta oli noin 6 prosenttia. Huonekalujen
vienti on sen s ijaan kasvanut melkein 20 prosenttia.
Lähde: Toimialaraportit Huonekaluala
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019

RO N I R E KO M A A / L E H T I KU VA

Suomalainen kalusteala
nousuun uudella kilpailulla

Mari Kiviniemi valitsi
jalkinesuunnittelija
Minna Peltomäen
Ornamo-palkinnon
voittajaksi
VUODEN 2019 ORNAMO-PALKINNON voittaja on
jalkinesuunnittelija Minna Peltomäki. Palkinto jaettiin
joulukuussa Musiikkitalossa. Kaupan liiton toimitusjohtaja
Mari Kiviniemi valitsi tämänvuotisen voittajan kolmen
ansioituneen ehdokkaan joukosta. Muut ehdokkaat olivat
tekstiilisuunnittelija Maija Arela ja teollinen muotoilija Ville
Kokkonen. Kiviniemi kiittää Peltomäen hyvää ymmärrystä
muotoilun vastuullisuudesta ja kuluttajien tarpeista. Minna
Peltomäki on jalkinesuunnittelija, joka tunnetaan Pomarfin
Oy:n Pomar-brändin uudistamisesta. Hän työskentelee
omassa suunnitteluyrityksessään ja johtaa Pomarin
suunnittelutiimiä. ”Olen palkinnosta hyvin kiitollinen Mari
Kiviniemelle ja ornamolaisille kollegoilleni, jotka ehdottivat
minua palkinnon saajaksi. Tämä on mielestäni tunnustus
koko jalkinesuunnittelijoiden yhteisölle, joka uskoo vahvasti
suomalaiseen suunnitteluun”, iloitsee Peltomäki. Vuoden
2020 Ornamo-palkinto jaetaan syksyllä.

ReForm
ECONYL ®

Tyylikäs, laadukas ja ympäristöystävällinen tekstiililattia
kierrätysmateriaalista. Ege ReForm – A New Wave nähtävillä
Keskuskadun uudistuneessa showroomissa.

Orient Occident Showroom
Keskuskatu 4 (7. kerros) — Helsinki
Ruukinkuja 2 — Espoo
orientoccident.fi

Tapetilla.
apuraha

Tyyliisi istuvia uutuustuotteita!

nimitys

Jussi Laine sai Bryggman-rahaston
apurahan 2019: ”Tärkeintä
suunnittelussa on inhimillisyys,
empaattisuus ja monialaisuus”
J U S S I A A LT O
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HELENIN Head of Customer Experience and Service Design -tehtävään
on nimitetty taiteen maisteri Mikko
Koivisto. Koivisto vastaa tehtävässään Helenin asiakaskokemuksen ja
palvelumuotoilun kehittämisestä. Hänet
tunnetaan palvelumuotoilun pioneerina erityisesti Suomessa. Koivisto on
työskennellyt palvelumuotoilun kehittämis- ja johtotehtävissä muun muassa
Satama Interactivessa, Taivaassa sekä
ennen Helenille siirtymistä palvelumuotoilutoimisto Hellonissa. Hänet on
palkittu arvostetulla Ornamo-palkinnolla.”Tehtävänäni Helenissä on vauhdittaa
kulttuurin muutosta tuotantolähtöisestä
näkökulmasta asiakaslähtöiseen lähestymistapaan, ja juurruttaa palvelumuotoiluajattelu osaksi
kaikkea toimintaa”,
Mikko Koivisto
kuvailee.

HELEN

SISUSTUSARKKITEHTI, KALUSTESUUNNITTELIJA SIO Jussi Laine on
saanut Bryggman-rahaston apurahan
2019. Sisustusarkkitehti Carin Brygg
manin ja professori Erik Bryggmanin
rahaston apuraha, 7 500€, jaetaan vuorovuosin Suomen arkkitehtiliitto SAFAn
ja Sisustusarkkitehdit SIOn alle 35-vuotiaalle jäsenelle. Apuraha myönnettiin
Laineelle SIOn pikkujouluissa. Jussi
Laine on sisustusarkkitehti ja suunnittelija, joka on pyrkinyt suunnittelutyönsä
lisäksi edistämään alansa kehitystä
näyttely- ja julkaisutoiminnan kautta.
Leimallista hänen työlleen on vuorovaikutteisuus, sisäsyntyinen monialaisuus
ja pyrkimys asettaa kulloinenkin työ
laajempaan kontekstiin. Laine pyrkii
töissään suunnittelemaan kertakäyttökulttuuria vastaan. ”Bryggman-säätiön
edistämä monialainen suunnittelunäkemys on minulle ammatillisen ajattelun
lähtökohta. Järjestän apurahan tuella
ensi vuoden aikana näyttelyn, jossa
toivon mukaan ovat läsnä nämä
arvot – inhimillisyys, empaattisuus ja
monialaisuus”, kertoo Laine.

Ornamo-palkittu Mikko
Koivisto johtamaan
energiayhtiö Helenin
asiakaskokemusta ja
palvelumuotoilua

palkinto

Suomalaisbrändeille sateli palkintoja
Scandinavian Outdoor Awardseissa

Sastan Kaarna-housut on
suunnitellut Ornamon jäsen
Kaisa Valtakari.

Suomalainen suunnittelu ja tuoteinnovaatiot juhlivat, kun arvostetut Scandinavian Outdoor Awardsit jaettiin maailman suurimmilla urheilualan messuilla
ISPOssa Saksan Münchenissä. Palkinnot jaettiin tammikuussa. Vuoden
vastuullisuustekona palkittiin suomalaisen kuituteknologiayhtiö Spinnovan
ja norjalaisen ulkoilubrändi Bergansin Collection of Tomorrow. Ulkoiluvaatteisiin erikoistunut Sasta voitti vaatekategoriassa Kaarna-housuilla, jotka
on suunnitellut Kaisa Valtakari. Reima sai kisassa kaksi palkintoa: teknologiapalkinnon Reima Weather -sääsovellukselleen ja vuoden lastentuote
-palkinnon Kulkija-takille.

Tervetuloa tutustumaan uuteen näyttelyymme - Itälahdenkatu 18 A, Helsinki!
www.roltrade.com | Itälahdenkatu 18 A, 5. krs. | 00210 Helsinki | puh. 010 322 0500 | roltrade@roltrade.com
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K U V I T U S T I K K A TA LV E N H E I M O

Suomalaisen
muotoilun
muutoksen
vuosikymmen
on alkanut
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Vuosikymmenen vaihde on ennustamisen aikaa. 2010–luku
muutti suomalaista yhteiskuntaa ja koko maailmaa.
Teknologinen kehitys kiihtyi, työ muuttui ja ilmasto sekä
koko planeetan ekologinen kantokyky huomattiin uhanalaisiksi
viimeistään 2010-luvulla. Mitä seuraavaksi?

S

itra ennakoi vasta julkaistussa Megatrendit
2020 -selvityksessään yhteiskunnallisia
muutoksia, jotka vaikuttavat merkittävästi
Suomen tulevaisuuteen alkaneella vuosikymmenellä. Kehityksen suunta ei ole
ratkaisevasti muuttunut sitten edellisen megatrendien
päivityksen kolme vuotta sitten, mutta mukana on
uutta kiireellisyyttä. Planeetan ekologinen kriisi on nyt
ratkaistavista kysymyksistä tärkein, ja muut mega
trendit tulee Sitran mielestä suhteuttaa siihen, kuinka
ratkaistaan ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, resurssien vaihteleva saatavuus
ja jäteongelma. Sitran listauksessa muut merkittävät
megatrendit ovat verkostomaisen vallan voimistuminen, väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen,
paineet muuttaa taloudellisen kehityksen suuntaa
ja teknologian sulautuminen kaikkeen inhimilliseen
elämään.
Kristallipallon äärellä ovat nyt monet yhteiskunnalliset ja kaupalliset toimijat. Kuluttajatrendejä ennustaa
mm. markkinatutkimusyhtiö Euromonitor International, joka listaa tämän vuoden kuluttajatrendien kärkeen,
että tekoälyteknologiasta ja robotiikasta tulee tänä
vuonna valtavirtaa. Kehittyvä teknologia sulautuu ar-

keen jo siis tänä vuonna. Myös muut trendit kuulostavat
tutuilta: kuluttajat haluavat paikallisia ja aitoja tuotteita,
kestävään kulutukseen pyrkivät kuluttajat haluavat
jakaa, vuokrata sekä kierrättää tuotteita. Kuluttamalla
halutaan tehdä hyviä ilmastotekoja.
Suomalaiset muotoiluyritykset tuntevat haasteet.
Ornamon suhdannekatsauksessa kysyttiin viime vuonna ensi kertaa yritysten näkemyksiä vastuullisuudesta.
Peräti 89 prosenttia muotoilualan yrityksistä pitää
kestävää kulutusta tärkeänä, kun FIBSin Yritysvastuu
2019 -tutkimuksen mukaan vastaava luku on koko
yrityskentässä 62 prosenttia. Tärkeitä yritysvastuun
tekijöitä ovat muotoiluyritysten mukaan myös kiertotalous ja ilmastonmuutokseen vaikuttaminen. Luonnon
monimuotoisuuden suojelemisen tärkeys tunnistettiin
muotoilualalla selvästi paremmin kuin yrityksissä
keskimäärin.
Ovatko mega- ja pienemmät trendit suomalaisen
muotoilun näkökulmasta myönteisiä vai kielteisiä
kehityskulkuja? Kysyimme kahdeksalta kiinnostavalta
muotoilijalta ja muotoilualan vaikuttajalta, mihin kotimainen muotoilu on menossa ja kuinka muotoilijan työ
muuttuu 2020-luvulla. Vastaukset voit lukea seuraavilta
sivuilta.
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”Maailma muuttuu,
joten uutta pitää
opetella koko uran ajan.”

Kestävyyden
ja yhteistyön
vuosikymmen

Pirjo Kääriäinen

Kysyimme kahdeksalta vaikuttajalta, miltä näyttää suomalaisen muotoilun
tulevaisuus 2020-luvulla. He ennustivat aitouden, paikallisuuden, monialaisen
yhteistyön ja kestävän kehityksen nousua. Muotoilijat tarvitaan alusta saakka
mukaan linjaamaan ratkaisuja aikamme isoihin haasteisiin.
Niall Shakeshaft
Niall Shakeshaft on VTT:n palvelumuotoilujohtaja. Hänen työnään
on parantaa asiakaskokemusta ja tuoda palveluajattelua osaksi
tutkimus- ja kehitystyötä.

16

1.20

Mervi Alaluusua
Sisustusarkkitehti SIO Mervi
Alaluusua työskentelee
johtavana asiantuntijana
Helsingin kaupungilla. Hän
osallistuu työssään Helsingin historiallisen keskustan
rakennusperinnön vaalimiseen ja kaupunginkanslian
tilankäytön kehittämiseen.

Mitä merkittävää suomalaisessa muotoilussa tapahtuu
2020-luvulla?
”Palvelumuotoilun, digitalisaation ja startup-kulttuurin nousun
myötä muotoilusta tuli viime vuosikymmenellä olennainen osa
organisaatioiden toimintaa. Näen, että tämä trendi jatkuu myös
2020-luvulla. Digitalisaatiokehitys jatkuukin edelleen vahvana,
kun ’softa syö maailman’, mutta viime vuosikymmenen loppua
kohti näimme lopulta myös kestävyyden saavuttavan ansaitsemansa paikan yleisessä tietoisuudessa.
Mikään organisaatio, joka ei ota tätä haastetta tosissaan, ei
tule selviämään. Mutta aiheen parissa on paljon tehtävää, sillä
tällä hetkellä monet organisaatiot eivät vielä tiedä, mitä ’kestävyys’ tarkoittaa, saati miten käytännössä muuttua kestäväksi.”

Mikä on muotoilijan rooli ja asema 2020-luvulla,
ja mitä osaamista se vaatii?
”Näkisin mielelläni, että muotoilijoita hyödynnettäisiin
laajemmin ympäristöämme ja toimintaamme koskevissa kysymyksissä ja ratkaisuissa. Muotoilu voitaisiin
nähdä laajemmin päätöksenteon apuvälineenä.
Muotoilijoiden työnkuva todennäköisesti laajenee
entisestään. Muotoilutyö on jatkuvaa uusien asioiden
arviointia ja hallintaa, joten kriittinen ajattelu,
asiantuntijuus, yhteistyö- ja kommunikointikyvyt
jatkavat merkittävässä roolissa. Muotoilun ytimessä
on jatkossakin kyseenalaistaminen ja uusien ratkaisujen löytäminen.”

Pirjo Kääriäinen
Pirjo Kääriäinen on Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun työelämäprofessori ja muotoilija. Hän on tehnyt uraauurtavaa kehitystyötä tekstiiliteollisuuden uusien materiaalien parissa.
Kääriäiselle myönnettiin joulukuussa 2019 Suomi-palkinto.
Mitä merkittävää s
 uomalaisessa muotoilussa tapahtuu
2020-luvulla?
”Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan kaikkeen, mitä teemme.
Uudet ratkaisut vaativat luovuutta, yhteistyötä, kokonaisuuden
hahmottamista ja toimintaa: osaamista, jota muotoilijoilla
yleisesti ottaen oletetaan olevan. Jos osaamme tuoda esille tätä
osaamista erilaisissa, yllättävissäkin yhteyksissä, uusia ovia ja
tehtäviä aukeaa – ja niihin pitää olla uteliaisuutta ja rohkeutta
tarttua.”
Mikä on muotoilijan rooli ja a
 sema 2020-luvulla,
ja mitä osaamista se vaatii?
”Ei ole yhtä muotoilijan työnkuvaa vaan yhä enemmän erilaisia
rooleja. Perinteistä tuotemuotoilua tarvitaan yhä eri aloilla,
mutta kestävä kehitys ja kiertotalous sekä suunnittelun ja valmistuksen digitalisaatio edellyttävät uusia taitoja ja osaamista.
Esimerkiksi materiaaliosaamisen merkitys kasvaa.
Samaan aikaan paikallinen lähituotanto ja korjauspalvelut
saattavat nousta arvoon arvaamattomaan, joten muotoilijoiden
joukossa pitää olla tekijöitä, jotka osaavat sekä suunnitella että
toteuttaa niitä, mahdollisesti yrittäjinä. Kädentaitojen merkitystä tulevaisuudessa ei pidä aliarvioida. Palvelu- ja prosessimuotoilua käyttävät niin julkiset tahot kuin yrityksetkin. Maailma
muuttuu, joten uutta pitää opetella koko uran ajan.

E E VA S U O R L A H T I

Mitä merkittävää
suomalaisessa muotoilussa tapahtuu 2020-luvulla?
”Muotoilun hyödyntäminen ja näkyväksi tekeminen
osana eri mittakaavaisten, ihmisten toimintaan
liittyvien ratkaisujen parantamista jatkuu. Muotoilua
ja muotoiluajattelua tarvitaan osaksi yritysten ja
organisaatioiden päätöksentekoprosessia, jolla linjataan elämäämme liittyvien ratkaisujen tavoitteita, ei
pelkästään muotoilemaan toteutuksia.
Erityisesti ympäristöön ja ilmastoon liittyvät suuret
kysymykset liittävät paikalliset ja maailmanlaajuiset
ratkaisut yhteen ja haastavat rakentamiseen,
kuluttamiseen ja tuotantoon liittyvissä kysymyksissä
meidät kaikki.”
VTT

Mikä on muotoilijan r ooli ja asema 2020-luvulla,
ja mitä osaamista se vaatii?
”Tärkein taito, joka muotoilijan tulee hallita tulevalla vuosikymmenellä, on kyky tehdä yhteistyötä. Kun kohtaamme entistä monimutkaisempia haasteita, kuten juuri kestävyyden, tarvitsemme
moninaisempia näkökulmia
voidaksemme vastata niihin.
Se tarkoittaa, että muotoilijoiden täytyy muodostaa tiimejä
tutkijoiden, teknologia-asiantuntijoiden ja bisnesväen
kanssa voidakseen ratkaista
nämä todella kiinnostavat
ongelmat.
Se, miten hyvin opimme
tekemään yhteistyötä
näiden muiden alojen kanssa,
määrittää sen, kuinka suuri
vaikutus muotoilijoilla voi olla
tulevalla vuosikymmenellä.”

SAKARI RÖYSKÖ

TEKSTI ANNA TOMMOL A

Hanna Harris
Kaupunkitutkija Hanna Harris aloittaa maaliskuussa
Helsingin kaupungin designjohtajana. Aiemmin Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon toiminnanjohtajana
työskennellyt Harris on erikoistunut arkkitehtuurin ja
designin näkyvyyden edistämiseen.
Mitä merkittävää s
 uomalaisessa muotoilussa
tapahtuu 2020-luvulla?
”Designalat ottavat huomioon yhteiseen elinympäristöömme eri tavoin ja kiihtyvällä tahdilla vaikuttavat muutosvoimat. Muotoilijat ja arkkitehdit ovat
keskeisessä asemassa vaikuttamassa tulevaisuuden
elinympäristöjemme kehittämiseen. Tämä voi
näyttäytyä niin arjen parantamisessa kuin vaikka
kaupunkien ilmastotekojen kehittämisessä.
Samalla on pystyttävä fiksuilla ja kestävillä
tavoilla jalostamaan eri designalojen kansainvälisen
kysynnän ja vuorovaikutuksen kiihtymistä, kuten
tällä hetkellä nähdään vaikkapa arkkitehtuurissa,
muodissa tai palvelumuotoilussa.”
Mikä on muotoilijan rooli ja a
 sema 2020-luvulla,
ja mitä osaamista se vaatii?
”Designaloilla on käsissään avaimet, joilla kehittää
ihmistä kuuntelevia ja samalla yhteistä maapalloamme kunnioittavia tulevaisuuden paikkoja ja
tekemistä. Tästä kertoo myös Helsingin kaupungin
strateginen panostus designiin.
Olennaista on myös muotoilijan oman tekemisen
arviointi – missä tarvitaan täysin uutta, missä
taas synnytetään olemassa olevasta jotakin uutta
vaikkapa kiertotalouden menetelmiä hyödyntäen.”

”Designaloilla on käsissään
avaimet, joilla kehittää ihmistä
kuuntelevia ja samalla yhteistä
maapalloamme kunnioittavia
tulevaisuuden paikkoja ja
tekemistä.”
Hanna Harris
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Linda Mandell
Linda Mandell on Aalto-yliopiston oppilaskunnan
TOKYO ry:n puheenjohtaja. Hän opiskelee Aalto-yliopiston
muotoilun kandidaattiohjelmassa.

Simo Säde
Simo Säde on Solidabis Oy:n designtiimin vetäjä sekä
käyttäjäkeskeisen muotoilun ja käyttäjäkokemuksen
asiantuntija. Taustaltaan hän on teollinen muotoilija ja
taiteen tohtori.
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Mitä merkittävää suomalaisessa muotoilussa
tapahtuu 2020-luvulla?
”Yksi mahdollinen kehityssuunta on se, että
maailma ympärillä muuttuu yhä epävakaammaksi ja
ristiriidat kärjistyneemmiksi. Kulutuksen ääripäät
terävöityvät kulutusvastaisten ja eliittipakenijoiden
välille. Toinen dyykkaa ja kierrättää, toinen ostaa
huippudesignia. Tällä tasolla muotoilutekeminenkin
eriytyy omiin heimoihinsa.”
Mikä on muotoilijan r ooli ja asema 2020-luvulla,
ja mitä osaamista se vaatii?
”Perinteinen muotoilijan rooli lavenee edelleen. Monialaisuus ja -taitoisuus on vaatimus sekä tiimeille
että yksittäisille designereille. Mutta mikä on sitten
lopulta se ydin? Muotoilun tärkeimpänä kohteena
tulee olemaan kaikkialle läpitunkevan teknologian
tulkitseminen ihmisille. Designin päätehtävä on
auttaa ihmisiä pärjäämään ja tuottaa samalla iloa.”

Mitä merkittävää suomalaisessa muotoilussa tapahtuu
2020-luvulla?
”Ilmastonmuutos on yksi suurimmista haasteista, joka vaikuttaa koko yhteiskuntaamme. Suomen tavoitteena on saavuttaa
hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, ja tätä varten täytyy
tapahtua paljon seuraavan kymmenen vuoden aikana. Muotoilijoiden tulisi myös toimia kriittisinä ajattelijoina.
Muotoilijoiden mahdollisuudet yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kasvavat, mutta tähän tarvitaan lisää tietoisuutta
muotoilun tarjoamista mahdollisuuksista. Muotoilukasvatuksen avulla voisimme edistää muotoilun työkalujen ja toimintamallien ymmärrystä ja niiden luontevaa hyödyntämistä.
Yhdenvertaisuuden edistäminen muotoilun avulla on entistä
tärkeämpää. Korjauspalvelut ja paikallisemmat pientuottajat
toivottavasti syrjäyttävät pikamuodin ja halpatuotannon.”
Mikä on muotoilijan rooli ja asema 2020-luvulla,
ja mitä osaamista se vaatii?
”Muotoilun kenttä hajautuu ja laajenee entisestään. Moni
alaisissa työyhteisöissä erityisesti aineettoman muotoilun
osaajien haasteena tulee edelleen olemaan kommunikointi
omasta osaamisesta. Uudet materiaalit ja teknologian kehitys
tulevat varmasti jatkossakin vaatimaan jatkuvaa oppimista,
joka tuntuu luontevalta ainakin opiskelijan näkökulmasta.
Uskon, että suomalaisella muotoilulla on mahdollisuudet
kasvaa suunnannäyttäjäksi niin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä kuin muidenkin suurien ongelmien ratkomisessa.”

”Muotoilun kenttä
hajautuu ja laajenee
entisestään.”
Linda Mandell

”Muotoilija on
ongelmanratkaisija,
joka ilmentää syvimpiä
tarpeitamme.”
Niko Räty

Niko Räty
Niko Räty on solumaatalouden tutkija Helsingin yliopistossa sekä
freelancemuotoilija. Hän on myös Ornamon hallituksen jäsen.
Mitä merkittävää
suomalaisessa muotoilussa
tapahtuu 2020-luvulla?
”Uskon, että suomalainen
muotoilu tulee yhä kansainvälisemmäksi. Yritykset
alkavat vahvemmin
hyödyntää muotoilijoiden
henkilöbrändejä luodakseen
tuotteilleen samastuttavampia tarinoita.
Robotisaatio ja uudet
teknologiat ja materiaali-
innovaatiot voivat palauttaa
paikallisen valmistuksen myös tänne pohjolaan. Uskon myös
tilauksesta valmistettavien tuotteiden yleistyvän. Turhaa tavaraa tehdään vähemmän. Käsityöläisyys ja korjaaminen voivat
nousta uuteen arvostukseen. Ratkaisut, joilla ihmiset voivat
vuokrata, myydä, kierrättää tai lainata asioita, vahvistuvat.
Asioita muutetaan palvelukonsepteiksi ja tuotteiden ympärille
lisätään palveluita. Aitous alkaa kiinnostaa.
Digitaalinen maailma ulottuu fyysiseen maailmaamme ja
tyhmistäkin asioista tehdään fiksuja lisättävän älyn avulla.”
Mikä on muotoilijan rooli ja a
 sema 2020-luvulla, ja mitä
osaamista se vaatii?
”Muotoilija on kommunikaattori ja fasilitoija, joka pitää
homman kasassa ja pyrkii löytämään tuotteille ja brändeille
niiden omaleimaisen tavan olla ja palvella kuluttajaa. Muotoilija
on ongelmanratkaisija, joka ilmentää syvimpiä tarpeitamme.
Nyt on alettu ymmärtää hyvin muotoilun tärkeys alkupäässä
suunnitteluprojektia.
Uudet teknologiat ja osaamiskombinaatiot avaavat kiinnostavia ovia. Esimerkiksi biodesign tuo yhteen uudet ammattiryhmät, jotka auttavat hyödyntämään biologisia prosesseja osana
muotoilutyötä.
Erilaisista tutkimusmenetelmistä on paljon hyötyä. Myös
kielitaito eri ammattiryhmien välillä, hyvät argumentointitaidot
sekä datan hyödyntäminen nostavat asiantuntijuutta uudelle
tasolle. Muotoilijat voivat alkaa arvioida tuotteiden ja palveluiden päästöjä ja sen myötä suunnitella hiilineutraaleja tai jopa
hiilinegatiivisia tuotteita ja palveluja.
Toivoisin, että 2020-luvulla alettaisiin vahvemmin tutkia sitä,
miten elämme ja mikä on meille tärkeää.

Sari Perttunen
Sari Perttunen on Reiman luova johtaja. Hän johtaa
suunnittelutiimiä ja vastaa mallistokokonaisuuksista.
Mitä merkittävää s
 uomalaisessa muotoilussa tapahtuu 2020-luvulla?
”Kuluttajat ovat vaativampia ja osallistuvampia kuin
aiemmin. Kestävän kehityksen ratkaisut nousevat
entistä tärkeämmiksi erottuvuustekijöiksi, ja
massakulutuksen aika on ohi. Ajattomat, laadukkaat
tuotteet ja toisaalta inspiroivat, innostavat ja uudet
tuotteet ovat voittajia.
Yksilöllisyyden ja laadun merkitys kasvaa. Suuret
globaalit brändit dominoivat, mutta pienet paikalliset
brändit voivat haastaa. Nopeus toimittaa markkinan
tarpeisiin vastaavia tuotteita on menestystekijä.
Muotoilun moraalin on oltava kunnossa. Kuluttaja tekee valinnan omaperäisen, aidon tuotteen
ja massatuotannon ’kopioiden’ välillä. Näen tämän
mahdollisuutena. Suomalainen muotoilu ja suunnittelu ovat todella kovassa huudossa maailmalla:
myyntiargumentti, arvoa lisäävä tekijä ja laadun tae
globaalisti. Se on osattava hyödyntää.
Meillä on paljon osaamista teknisyydessä ja
toiminnallisuudessa. Luova, kuluttajaa tunteen ja
visuaalisuuden kautta inspiroiva sektori on alihyödynnetty, siinä olisi paljon kasvupotentiaalia.”
Mikä on muotoilijan rooli ja a
 sema 2020-luvulla,
ja mitä osaamista se vaatii?
”Muotoilijoiden on osattava myydä ideansa ja argu
mentoida luovuus, jotta tuote päätyy kuluttajan saataville. Nopeus reagoida kuluttajan tarpeisiin on tärkeää.
Luulen, että suomalaisille muotoilijoille tärkeintä on
oppia tekemään yhteistyötä, jotta voimamme ja tunnettuutemme kansainvälisesti vahvistuu. Suomalaisia
muotoilun menetystarinoita voisi olla enemmän, jos
osaisimme markkinoida erityisyytemme paremmin.
Momentum on nyt.”
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TEKSTI SUSANNA BJÖRKLUND

K U VAT H E I M T E X T I L J A I M M C O L O G N E

Messut
tulevaisuuden
peilinä
Keski-Euroopan Heimtextil ja imm cologne -messut esittelivät
tammikuussa vuoden trendejä – ja myös paljon syvällisempiä muutoksia
kulutuskäyttäytymisessä sekä arvoissa. Tapasimme trendinäyttelyiden
kuraattoreita ja suunnittelijoita, jotka katsovat muotoilun lähitulevaisuuteen.
Heitä yhdistää laaja-alaisuus ja kyky uudistua.
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M

uotoilumessut esittelevät hallikaupalla uusia tuotteita. Niitä ei monen
mielestä enää pitäisi valmistaa, ainakaan jos miettii ilmastonmuutosta ja
kestävää kehitystä. Asiat eivät kuitenkaan ole mustavalkoisia, ja muotoilua tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessakin sekä peräti laaja-alaisempana kuin
koskaan. Laadukkailla muotoilumessuilla on myös
toisenlainen, tärkeä rooli, sillä ne peilaavat lähitulevaisuutta, saavat ajattelemaan ja tuovat esiin innovaatioita, muutoksia kulutuskäyttäytymisessä sekä
arvoissa. Heimtextil-tekstiilimessut ja imm cologne
-huonekalumessut panostavat trendinäyttelyihinsä,
jotka sukeltavat syvemmälle. Molemmilla messuilla
näkyi tänä vuonna selkeästi läpinäkyvyyden lisääntyminen ja prosessien ja tuotannon purkaminen näkyviksi osiksi, materiaaleista valmiiksi tuotteiksi.
AMMATTILAISET YHDESSÄ – ILMAN KILPAILUA
Tänä vuonna Frankfurtin Heimtextilin WHERE
I BELONG -trendinäyttely keskittyi tutkimaan
identiteettiä, monikulttuurisuutta ja yhteiskuntien kerroksellisuutta. Näyttelyn ideana oli myös
hullutella ja muistaa iloita. Neljä eri muotoilutoimistoa kutsuttiin mukaan toteuttamaan eri teemoja.
Fyysinen toteutus oli tärkeä osa näyttelyn sanomaa.
Siitä pyrittiin tekemään niin vastuullinen kuin se
messuolosuhteissa voi olla. Kaikki isot rakenteet
suunniteltiin puhallettavista ”pomppulinnamaisista” teltoista, jotka voidaan kierrättää joko kokonaisina tai materiaaleina sekä kierrätetyistä matoista ja
puutavarasta.

Heimtextil-messujen kuraattori Anne Marie
Commandeur luotsaa yritystään Stijlinstituut
Amsterdamia, joka tarjoaa innovaatioita, tuotesekä konseptisuunnittelua, trenditietoutta sekä
näyttelyiden suunnittelua ja toteutuksia. Lisäksi
Commandeur opettaa Design Institute Eindhoven
-koulussa ja tuottaa sisältöä Textile View -lehdelle.
Hän on jo 10 vuotta kuulunut Heimtextil-messujen
trendineuvostoon. Neuvoston jäsenet vuorottelevat
trendinäyttelyn toteutuksessa, ja tänä vuonna oli
Stijlinstituut Amsterdamin vuoro.
Commandeur on elävä esimerkki muotoilijasta,
joka on ketterästi vaihtanut suuntaa muuttuvien
markkinoiden mukana. Hän kouluttautui vaatesuunnittelijaksi, työskenteli ensin muille, laajensi sitten
osaamistaan trenditutkimukseen ja perusti oman
yrityksen. Parhaimmillaan yrityksen palkkalistoilla
oli 20 henkeä, kunnes vuonna 2009 lama meinasi
keikauttaa koko yrityksen nurin. Tänä päivänä Commandeur on yrityksen ainoa kiinteä työntekijä, mutta
neljä eri alan osaajaa tekee viikoittain hänelle töitä.
Jokaista isompaa projektia, kuten Heimtextilin
trendinäyttelyä, varten hän kokoaa juuri kyseiseen
projektiin parhaiden huippuosaajien ja -suunnittelijoiden tiimin. Perinteistä kilpailuasetelmaa ei ole,
vaan monta luovaa ja idearikasta päätä yhdessä saa
aikaan enemmän kuin osiensa summan. Tiimissä voi
olla jopa 20 henkilöä.
MUOTOILIJAT SYVÄLLE PROSESSEIHIN
Commandeurin mielestä suunnittelijoiden pitäisi
olla tiukemmin mukana yritysten koko tuotanto
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Frankfurtin Heimtextil-messut listasi 2020–2021 trendeiksi mm. puhtaan henkisyyden.

PIETRO SUTERA
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”Tulevaisuudessa muotoilijoiden pitää oppia myymään
taitojaan paremmin ja yrityksille täytyy olla selvää,
mitä ja miten he hyötyvät palkatessaan suunnittelijan.”

Kuraattori Anne Marie Commandeur on kuulunut

imm cologne -messujen luova johtaja Dick Spierenburg

Heimtextil-messujen trendineuvostoon jo kymmenen

tunnistaa uudet kyvyt ja antaa heille mahdollisuuksia

vuotta.

näyttää kykynsä.

prosessissa, alusta loppuun. Mitä enemmän tuotannon jokaisesta, myös teknisestä vaiheesta, suunnittelija tietää, sen paremmin esimerkiksi materiaalien
kehittämiseen ja vastuullisempiin toimenpiteisiin
tähtäävää työtä voidaan tehdä. Tarve kestävämpään
kehitykseen lisääntyy jatkuvasti ja se tulee oletettavasti vaikuttamaan ostopäätöksiin yhä enemmän.
Kun esimerkiksi yhden farkkuparin valmistukseen
kuluu 7 000 litraa vettä, kaikkien osapuolten pitäisi
olla siitä tietoisia.
Laaja-alaisuuden lisäksi viestintä ja yhteistyö ovat
suunnittelijoille yhä tärkeämpiä taitoja. Etenkään
aloittelevien muotoilijoiden portfoliot eivät usein
kerro tarpeeksi.
”Tulevaisuudessa muotoilijoiden pitää oppia
myymään taitojaan paremmin ja yrityksille täytyy
olla selvää, mitä ja miten he hyötyvät palkatessaan
suunnittelijan. Muotoilijoiden kannattaisi myös olla
aktiivisempia ja tarjota projekteja sekä uusia ideoita
oma-aloitteisesti. Mitä pidemmälle pureskeltuja, sen
parempi”, Commandeur pohtii.
LAAJA-ALAISUUS VIE ETEENPÄIN
Kölnin imm-messujen luova johtaja Dick Spierenburg on samoilla linjoilla. Hänkin on uransa
aikana tehnyt ja tekee edelleen sangen erityyppisiä
projekteja. Spierenburg on opiskellut arkkitehdiksi,
vaihtanut suuntaa ja opiskellut sekä sisustus- että
tuotesuunnittelijaksi. Hän on tuottanut näyttelyitä,
suunnitellut huonekaluja muun muassa Arcolle,
Minottille, Artefortille sekä Morosolle. Vuodesta
2011 hän on toiminut messujen luovana johtajana,

suunnitellut sinne Pure Editions -näyttelyitä ja
valinnut messujen lippulaivan eli Das Haus -näyttelyn suunnittelijat.
Spierenburg kutsuu itseään generalistiksi. Hänellä on hyvä yleiskäsitys, minne maailma on muotoilun
saralla menossa ja silmää valita ympärilleen parhaat
spesialistit.
Spierenburgin aloittaessa kymmenisen vuotta
sitten huonekalumessut keskittyivät yksittäisiin
tuotteisiin. Pikkuhiljaa messut ovat muovautuneet
holistisemmaksi tapahtumaksi: mukaan on tullut
ulkokalusteita, materiaaleja, pientavaraa, tekstiileitä, valaistusta sekä älykoteja. Kymmenessä
vuodessa Spierenburg on nähnyt ison muutoksen.
Yritykset ottavat nyt vähemmän riskejä ja tarvitsevat vuosittain vain muutaman uuden tuotteen.
Tulevaisuudessa Spierenburgin mukaan muotoilijalle on yhä tärkeämpää olla syvällisesti tietoinen
yhteiskunnan muutoksista ja pohtia uusia tapoja
toteuttaa luovuuttaan.
”Suunnittelijan on todella tärkeää pohtia omia
vahvuuksiaan ja sitä, mikä tuottaa eniten mielihyvää.
Kannattaa keskittyä niihin yhteen tai kahteen
asiaan, jotka osaa hyvin. Lisäksi on elinehto tehdä
itsensä näkyväksi ja viestiä olemassaolostaan,
tarinankertominen on tärkeä taito”, hän sanoo.
DAS HAUS PONNAHDUSLAUTANA
TULEVAISUUDEN OSAAJILLE
Das Haus -näyttely peilaa tulevaisuuden asumista.
Spierenburg valitsee tekijöiksi nuoria lupauksia.
Teema vaihtuu joka vuosi, ja tälle vuodelle se oli

elämä sekä asuminen ulkona. Oli luontevaa etsiä
muotoilijoita Välimeren suunnalta, sillä heillä
on vahva ulkona elämisen kulttuuri. Kunnian sai
espanjalainen MUT Design Studio. Das Haus
antaa suunnittelijoille mahdollisuuden saada esille
prototyyppejä, jotka saattavat päästä tuotantoon
näyttelyn kautta. Lisäksi usein paljon mediahuomiota saava konsepti toimii myös ponnahduslautana
muotoilijoiden uralle.
Omintakeinen Das Haus on aina tekijänsä
näköinen. MUT Design Studion Alfredo Sanchez
ja Eduardo Villalón halusivat suunnitella
runollisen ja hyvin konseptuaalisen ”talon”, jossa
ulkona eläminen kohtaa sisätilat. He inspiroituivat maansa historiasta ja ottivat vaikutteita
arabikulttuurista, jolle tyypillisen sisäpihan sijaan
he suunnittelivat rauhallisen, kalusteettoman
rauhoittumistilan. Katossa loistaa auringonvaloa
imititoiva kattovalaisin. Huoneet kiertävät
pyöreän talon ulkoseiniä. Valkoiseksi kalkitut
seinät viilentävät auringon paahdetta ja valaistus

on suunniteltu lämpimämmäksi sisätiloissa sekä
viilentävän kylmäksi ulkona.
MUOTOILIJOIDEN VASTUU MARKKINOINNISTAAN
Pohtiessaan muotoilun tulevaisuutta myös MUT
Design Studion Sanchez ja Villalón korostavat
monialaisuuden tärkeyttä.
”Emme ole pelkkä tuotteita suunnitteleva
toimisto. Markkinoiden muuttuessa on hyvä tarjota
enemmän. Teemme myös graafista suunnittelua ja
sisustussuunnittelua. Joskus poikkeavat työnkuvat
itse asiassa vievät eteenpäin, kun ne auttavat
katsomaan projekteja eri silmin”, Alfredo ja Eduardo
summaavat.
Markkinointi on heidän mielestään todella tärkeää
ja sosiaalisen median kautta visuaaliset tuotteet
sekä koko yritys saa näkyvyyttä. Markkina-alueeksi
muodostuu koko maailma. Kiinnostavaa on nähdä
myös miten Aasian maat tulevat muokkaamaan
muotoilun kenttää, sillä niissä tiedetään tasan
tarkkaan, mitä missäkin tapahtuu.

imm cologne -messujen Das Haus -näyttelyn toteuttivat tänä vuonna espanjalaisen MUT Design Studion Alfredo Sanchez ja
Eduardo Villalón. He suunnittelivat konseptin, jossa ulkona eläminen kohtaa sisätilat.
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TEKSTI SAARA ARGILLANDER

K U VAT R A I J A J O K I N E N

Vuoden tekstiilitaiteilija:

Suomalaisen
tekstiilitaiteen
kansainvälinen
uudisraivaaja

Raija Jokinen: Hetkellistä, 2017.

Vuoden tekstiilitaitelija Raija Jokinen on kehittänyt
omaperäisen tekniikan, jossa yhdistyvät maalaus,
kuvanveisto, grafiikka ja tekstiili. Hän on avannut ovia
maailmalle sekä omalle työlleen että kollegoilleen.
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J

okisen teoksissa ihmisen fyysisestä olemuksesta muistuttavat muodot, kuten hermosto ja verenkierto, risteilevät ja lomittuvat luonnon elementteihin, juuristoihin ja
oksistoihin. Työt valmistuvat pellavakuidusta, jota
Jokinen työstää paperin ja tekstiilin valmistustapoihin pohjaavilla menetelmillä. Hän vertaa työtapaansa maalaamiseen tai piirtämiseen. Teokset ovat ulkomuodoltaan herkkiä, mutta materiaali ja uniikki
tekniikka tekevät niistä erittäin kestäviä.
”Kesti aikaa löytää oma tapa työstää materiaalia.
Olen aina ollut kiinnostunut erilaisista tekniikoista,
millä on varmasti ollut iso vaikutus kehitysprosessiin. Olen opiskellut muun muassa paperin
tekemistä, ja ennen Taideteollista korkeakoulua
valmistuin kutojaksi. Ompelukonetta aloin käyttää
jo 5-vuotiaana”, Raija Jokinen kertoo.
Erilaisten tekniikoiden ja materiaalien lisäksi
Jokista kiehtoo erityisesti terveyteen ja lääketieteeseen liittyvä tutkimus, josta kumpuavat teosten
aiheet.
”Tutkin töissäni ihmisen emotionaalisen ja fyysisen ympäristön suhdetta. Joku kysyi minulta joskus,

”Olen myös pystynyt
auttamaan suomalaisia
kollegoita aukaisemaan ovia
maailmalle sekä jakamaan
kokemuksia ja osaamista.”

Vuoden tekstiilitaiteilija
Raija Jokinen
• Vuoden tekstiilitaitelija
on TEXO ry:n vuosittain
jakama tunnustus.
Perustelut: Raija Jokinen
uudistaa tinkimättömällä
asenteellaan suomalaista tekstiilitaidetta
ja tekee sitä näkyväksi
kansainvälisessä
kontekstissa.
• Jokinen on valmistunut
vuonna 1990 Taideteollisesta korkeakoulusta
(nyk. Aalto-yliopisto)
tekstiilitaiteilijaksi ja
taiteen maisteriksi.
• Osallistunut yli 200 yhteisnäyttelyyn ja pitänyt
23 yksityisnäyttelyä.
• Jokiselle on myönnetty
useita taidepalkintoja,
mm. Sipoon kulttuuri
palkinto 2019, ja kunnia
mainintoja Suomessa
sekä ulkomailla
• Juhlistaa vuonna 2020
30-vuotista taiteilija
uraansa

Raija Jokinen: Takkuja, 2018.

olenko opiskellut terveysalaa, kun olen siitä niin
kiinnostunut. Mutta minähän lähestulkoon pyörryn,
kun joudun verikokeeseen”, Jokinen naurahtaa.
”Ehkä se onkin osittain juuri tarvetta ymmärtää
niitä asioita. Veri ja kaikki mitä meillä on sisustassamme kauhistuttaa monia, toiset taas kokevat ne
täysin luonnollisina asioina. Minua kiinnostaa tämä
dualistinen ote: missä kohtaa jokin luonnollinen asia
muuttuu pelottavaksi, ja miten meidän ympäristömme siihen vaikuttaa? Usein myös pohdin teoksissani
sitä, missä menee fyysisen ja psyykkisen tuntemuksen rajapinta. ”
Taiteellisen työskentelyn rinnalla Jokinen on
ajoittain työskennellyt suunnittelijana pk-sektorilla
sekä tuntiopettajana ja lehtorina Aalto-yliopistossa.
Vuodesta 2012 hän on keskittynyt taiteelliseen
työskentelyyn.
Jokinen on kansainvälisesti arvostettu ja palkittu
taiteilija. Kansainvälisyyteen hän on myös tähdännyt
alusta saakka. Tänä vuonna 30-vuotista uraansa
juhlistava taiteilija nostaa yhdeksi uransa merkkipaaluksi 90-luvun alussa Belgian Alden Biesenissä
järjestetyn tekstiilitaiteen työpajan, jossa solmitut
kontaktit avasivat ovet maailmalle. Tapahtumasta
inspiroituneena Jokinen myös ideoi kollegansa
Leena Lukkarisen kanssa vastaavan työpajan
myöhemmin Suomeen.
”Työpajatapahtumat ovat olleet urani kohokohdat. Niiden kautta on avautunut omalle tekemiselle
uudenlainen maailma”, Jokinen kertoo.
”Olen myös pystynyt auttamaan suomalaisia kollegoita aukaisemaan ovia maailmalle sekä jakamaan
kokemuksia ja osaamista.”
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TEKSTI ELINA PERTTULA

K U VAT S T T L E H T I K U VA / E M M I K O R H O N E N

Suomen pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen
käsitteli digitalisaatiota puheenvuorossaan. Muotoilijoiden
osaamiselle ja ihmisymmärrykselle hän näki paljonkin
mahdollisuuksia.

VTT:n johtaja Antti Vasara kertoi

Merilevän mahdollisuuksiin perehtynyt

muotoiluajattelun hyödyistä tutki-

Aalto-yliopiston professori Julia Lohman

mus- ja innovaatioprojekteissa.

kannusti inspiroivassa puheenvuorossaan
työskentelemään yhdessä, ja peräänkuulutti
tieteen kytkeytymistä yhteiskuntaan.

Helsingin kaupungin
toimialajohtaja Tommi Laitio
nosti keskustakirjasto Oodin
esimerkkinä avoimuudesta
ja tasa-arvosta sekä kytki
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kirjastolaitoksen vahvasti
eurooppalaisiin arvoihin.
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BEDA:n presidentti Päivi Tahkokallio moderoi monialaisen
konferenssin.
Konferenssi toi vuoropuheluun keskeiset sidosryhmät eri puolilta maailmaa.

Mitä seuraavaksi?

Successful Europe – How can design serve?
5.12.2019

Näytön paikka
Euroopan poliittinen tulevaisuus on
myllerryksessä, ja muotoilijat halutaan
muutokseen moottoreiksi. Ilmastonmuutos,
eurooppalaiset arvot ja digitalisaatio
puhututtivat BEDAn ja Ornamon kansainvälisessä
designpolitiikkakonferenssissa keskustakirjasto
Oodissa Helsingissä joulukuussa.

Päivän pääpuhuja, luovasta taloudesta
EU:n komissiossa vastaava Anna
Athanasopoulos kutsui eurooppalaiset
muotoiluvaikuttajat rakentamaan vihreää
tulevaisuutta. Tulevaisuuden muutokset

Konferenssin avanneen tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen

heijastuvat myös muotoilijoiden elämään,

(kesk.) mielestä päättäjät tarvitsevat yhä parempaa ymmärrystä siitä,

kun lainsäädäntö mullistaa lähitulevaisuu-

miten luovia aloja tulisi tukea Euroopassa. Kosonen pitää muotoilua

dessa mm. muovi- ja tekstiiliteollisuuden.

tärkeänä kestävässä kasvussa.

Kansainvälinen designpolitiikkakonferenssi
Successful Europe – how can design serve?
järjestettiin Helsingissä osana Suomen
EU-puheenjohtajakautta keskustakirjasto
Oodissa 5.12.2019. Ainutlaatuisen konferenssin tavoitteena oli luoda parempi
ymmärrys tulevaisuuden muotoilupolitiikasta. Viesti muotoilualalle oli selkeä: tulevaisuuden Eurooppa rakentuu innovaatioiden
ja kestävän talouden sekä kiertotalouden
varaan. Tässä muutoksessa muotoilijoiden
luomille ihmislähtöisille ratkaisuille on
tilausta. Virkamiehet ja päättäjät kaipasivat
kuitenkin perusteluita ja näkemyksiä niille
toimenpiteille, joilla muotoilu saataisiin
kytkettyä osaksi luovaa taloutta. Tätä työtä
muotoilualojen eurooppalainen kattojärjestö
BEDA lähtee seuraavaksi luotsaamaan.
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Ornamo opastaa.

TEKSTI MIISA PULKKINEN

Työaikalaki muuttui –
tarkista, miten se vaikuttaa
omaan työaikaasi
Uusi työaikalaki on tullut voimaan 1.1.2020. Kokosimme
yhteen uudistuksen kolme keskeistä kohtaa.

UUTEEN LAKIIN on kirjattu muutoksia, jotka ovat jo pitkään olleet arkea työpaikoilla.
Vanha laki ei tuntenut tai suojannut esim. etätyötä, joten omassa kodissaan etänä
työskennellyt palkansaajasuunnittelija oli pahimmillaan oman onnensa nojassa.
Muutos voi tuntua läppärityötä tekevälle muotoilijalle itsestään selvältä, mutta uusi
laki tuo mukanaan käytännön parannuksia ja parempaa turvaa. Joustavammasta
työajasta on mahdollista sopia kolmella tavalla: siirtymällä joustotyöhön, käyttämällä
työaikapankkia tai hyödyntämällä liukumaa. Työaikalain tarkoitus on edelleen suojata
työntekijää ja varmistaa, ettei työ kuormita liikaa.
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Joustotyössä saat päättää omista työajoistasi ja etätyöstä
Joustotyö on uuden työaikalain keskeisin muutos ja uusi konsepti lainsäädännössä.
Työnantaja ja -tekijä voivat sopia keskenään siitä, milloin ja miten työntekijä työnsä
tekee. Joustotyössä työntekijä saa päättää vähintään puolet työajastaan itsenäisesti.
Samalla työntekijä saa itse päättää, missä työnsä t ekee. Työnantajan velvollisuus
on määrittää työtehtävät, niiden tavoitteet ja kokonaisaikataulu. Joustotyölläkin on
rajansa: viikoittainen säännöllinen työaika saa joustotyöajassa olla enintään 40 tuntia
neljän kuukauden ajanjaksolla, ja kerran viikossa täytyy pitää pidempi tauko töistä.
Älä kuitenkaan suin päin tartu läppäriin sunnuntaina – joustotyöstä täytyy aina sopia
kirjallisesti työntekijän ja työnantajan välillä. Sopimukseen kirjataan ne viikonpäivät,
jolloin työntekijä työnsä tekee, viikkolevon sijoittuminen ja mahdollinen kiinteä työaika.
Kumpi vain osapuoli voi irtisanoa sopimuksen, jolloin joustotyö päättyy.
Työaikapankki koskee nyt kaikkia työpaikkoja
Työaikapankki on monelle palkansaajalle tuttu, mutta työaikalaki ei tähän mennessä ole sitä tuntenut. Uusi työaikalaki tuo työaikapankin mahdollisuuden kaikille
työpaikoille. Pankkiin talletetaan mm. lisä- ja ylityötunteja sekä ansaittuja vapaita.
Sieltä nostetaan vastineeksi palkallista vapaa-aikaa. Myös työaikapankista sovitaan
työpaikalla kirjallisesti. Pankin käyttöönotosta sovitaan yhteisesti, mutta yksittäisten
erien, kuten lisätöiden, siirtäminen pankkiin edellyttää työntekijän suostumusta. Työaikapankkiin ei voi säästää loputtomiin palkallista vapaata, sillä sen kokonaiskertymä
ei saa ylittää kuuden kuukauden työaikaa vastaavaa määrää.
Työajan liukumat joustavat enemmän
Työajan liukuma on työtä, joka tehdään ennen kiinteän työajan alkamista tai sen päättymisen jälkeen. Liukumaa voi nykyään käyttää niin, että työaika on jaettu kahteen
osaan. Jos kiinteä työaika on klo 9–17, voi liukumatyötä tehdä lisäksi aamulla tai illalla.
Uudistuksen tarkoitus on helpottaa työn ja vapaa-ajan yhdistämistä. Käytännössä
se mahdollistaa sen, että työssäkäyvä vanhempi voi hoitaa kiireelliset sähköpostit tai
tarjoukset, kun lapset nukkuvat, tai kiinteän työajan päätteeksi voi käydä harrastamassa ennen kuin jatkaa töitä. Liukuvan työajan vähimmäis- ja enimmäismäärät ovat
muuttuneet. Säännöllisen viikkotyön määrä neljän kuukauden jaksolla on 40 tuntia, ja
liukuman avulla miinustunteja voi kertyä 20 sekä ylitystunteja 60.

Muotoilun
Antti Nurmesniemi
jatkokoulutusapurahat lukuvuodelle 2020-2021.
Hakuaika 4.2.–30.4.2020.
Lisätiedot www.askonsaatio.fi

Lähetä kysymys

Lakimies vastaa.

jussi.ilvonen@ornamo.fi

Joustotyöstä sopiminen
Mirkka Muotoilija haluaa siirtyä tekemään joustotyötä.
Hänen toimistonsa asiakkaat ovat usein toisella puolella
maailmaa, ja aikaeron takia asiakkaat toivovat, että Mirkka
olisi tavoitettavissa iltaisin. Mirkka myös haluaisi tehdä
työtä etänä joustavasti: hän kokee, että työn laatu ei kärsi
etätyöstä lainkaan ja toimistolla päivystäminen tuntuu välillä
tarpeettomalta. Miten Mirkka voi muuttaa työehtojaan?

7.–15.3.

Satoja teoksia yli
sadalta taiteilijalta.
Teokset heti mukaan!

Kaapelitehdas
Puristamo
Tallberginkatu 1 c
Helsinki
Avoinna
arkisin klo 12–18
la–su klo 11–17
Vapaa pääsy.
#teosmyynti20
teosmyynti.fi
finnishdesigners.fi

JOUSTOTYÖLLÄ TARKOITETAAN työsuhteeseen
liittyvää sopimusjärjestelyä, jonka nojalla työntekijä
saa – työnantajan kanssa etukäteen kirjallisesti
sovituissa puitteissa ja työaikalain tietyt reunaehdot huomioiden – itsenäisesti päättää, missä
ja milloin työnsä tekee. Vaikka työnantajalla ei
olekaan velvollisuutta sopia joustotyöstä työntekijän
kanssa, on esim. asiantuntijatyötä tekeville ja sitä
teettäville organisaatioille tällainen järjestely yhä
useammin perusteltu, kun työn arvo perustuu yhä
voimakkaammin tuloksiin. Joustavat järjestelyt
voivat lisätä merkittävästi työn tehokkuutta ja
työhyvinvointia, ja ne helpottavat myös työn ja
vapaa-ajan tai perhe-elämän yhdistelyä. Työn
antajan intressinäkökulmasta tärkeät seikat, kuten
työntekijän tavoitettavuus tai tulosten seuranta,
voidaan monesti varmistaa jopa yksistään selkeillä
sopimusehdoilla.
Uuden 1.1.2020 voimaan tulleen työaikalain
(872/2019) 13 § nojalla joustotyöstä saadaan sopia
työnantajan ja työntekijän välillä, riippumatta
mahdollisista kyseiseen työsuhteeseen soveltuvista
työehtosopimuksen (tes) ehdoista. Joustotyöajasta
on sovittava kirjallisesti. Joustotyöaikaa koskevasta
sopimuksesta on löydyttävä vähintään päivät, joille
työntekijä saa sijoittaa joustotyöaikaa, viikkolepo,
mahdollinen kiinteä työaika, joka voi sijoittua klo
06–23 väliselle ajalle, sekä sovellettava työaika
joustotyötä koskevan sopimuksen päätyttyä.
Joustotyösopimus voidaan siis irtisanoa erikseen:
huomionarvoista kuitenkin on, että lain mukaan
sopimus päättyy vasta kuluvaa 4 kuukauden

ns. tasoittumisjaksoa seuraavan jakson jälkeen.
Irtisanomisaika voi siis pisimmillään olla lähes
täydet 8 kuukautta.
Joustotyötä koskevan sopimuksen tai sopimus
ehdon ollessa voimassa vähintään puolet työajasta
on oltava joustotyöaikaa. Ei siis voida sopia, että
esimerkiksi 60% työajasta työntekijän on oltava
toimistolla. Toisaalta työnantajan kannalta voi olla
tärkeää, että vähintään esimerkiksi maanantaisin
kaikki työntekijät ovat paikalla koko työpäivän.
Kokonaistilanteen hahmottaminen ja sopiminen
ovat siis avain hyvään työaikajärjestelyyn. Joustotyö
ajasta sovittaessa kannattaa aina kiinnittää huomiota lakisääteisten vähimmäisedellytysten ohella
myös käytännön tarpeisiin, kuten työajan ja tulosten
oma-aloitteiseen raportointiin, menettelytapaan sairastumistapauksissa tai miten ratkaistaan vaikeudet
tasoittaa työaika tasoittumisjakson aikana.
Mirkan tilanteessa kannattaa siis neuvotella
joustotyöajasta ja tuoda esiin omat tarpeet perusteluineen. Neuvotteluissa tulee huomioida tarve
asiakkuuksien vuoksi sijoitella työaikaa myös illalle.
Jos Mirkka ja työnantaja sopivat, että joustotyöaikaa
saa sijoitella esimerkiksi tiistaista perjantaihin,
voi Mirkku tehdä töitä joustotyöajalla näppärästi
myös iltaisin: työaika yksittäisenä päivänä voi olla
esimerkiksi 11–14.30 ja 19–23.
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.
Kuva: Ihan Ässänä. Design Anni Honkajuuri, valokuva: Tuomas Järvelä
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Kolumni.
Kun
työelämässä
sattuu, meillä
tapahtuu.
KOKO tarjoaa turvaa, tukea
ja tulevaisuudenuskoa
korkeasti koulutetuille. Tee
fiksu päätös ja varmista
selustasi työelämässä.

kokokassa.fi

Kiertoon!
HUONEKALUT,
SISUSTUS &
DESIGN

9.–13.9.2020
MESSUKESKUS
HELSINKI

LUE LISÄÄ: HABITARE.FI
@HABITAREFAIR
#HABITARE2020
HABITARE JUHLISTAA 50 ensimmäistä vuottaan
– juhlat ovat Habitaressa! Tule mukaan ja varaa
osastosi: tarjoamme Ornamon jäsenille ystävähinnan –20 % Habitaren Decor-alueelle.
Ota yhteyttä: myyntipäällikkö Mari Sobott,
mari.sobott@messukeskus.com, p. 050 593 9651.

Iltapäiväseminaari
kiertotaloudesta ja
vastuullisesta
suunnittelusta

23.3.2020

Kilta-sali
Lapinrinne 1 Helsinki
klo 13–17
Tilaisuus on kaikille
avoin ja maksuton.
Tervetuloa!
www.sio.fi

”Ainahan
sairaalassa
kuollaan myös
johonkin”
OTSIKKO ON HUS:N BRÄNDILUPAUS, hallituksen
puheenjohtajan muotoilemana (HS 30.1.2020). Se on
harvinaisen rehellinen lausunto, sillä tuskin Pohjola
Sairaala, Mehiläinen tai Terveystalo nostaisivat
vastaavaa sanomaa kriisiviestinnän kärkeen.
Varsinkaan kun mitään muuta Ulla-Maija Urho ei
sanonutkaan siihen, että uuden potilastietojärjes
telmän vuoksi yksi potilas oli kuollut.
Ihmiset kuolevat ja usein sairaalassa. Mutta kuka
haluaisi menehtyä huonosti suunnitellun potilastietojärjestelmän vuoksi? Ei kukaan. Potilastietojärjestelmähän on nimenomaan muotoiltu pelastamaan
ihmishenkiä – jakamaan elintärkeää tietoa eri
tahoille hoitoketjussa.
APOTTI ON PALVELUMUOTOILUTUOTE. Toki – se on
monimutkainen ja älykäs ohjelmisto, mutta se, miten
sitä käytetään, tietoa tallennetaan ja luetaan, on
käyttöliittymän suunnittelua. Se on parasta ja uusinta
mitä rahalla saa. Ainakin se on kallis. Mutta onko se
käyttäjälähtöisesti muotoiltu? Onko se tulevaisuutta?
Potilaalle, jonka elämä päättyi yksinkertaisesti
sen vuoksi, ettei hoitavat lääkärit saaneet nopeasti
tarpeellista tietoa käyttöönsä, se ei tarjonnut
jatkoaikaa.
Liian usein näkee lehdessä ilmoituksia, jotka
tekeytyvät mahdollisimman hajuttomiksi ja huomaamattomiksi – varsinkin brändin näkökulmasta.
Ne kertovat siitä, kun jokin on mennyt pieleen – ja
myynnissä oleva tuote vedetään markkinoilta pois.
Samat brändit, jotka kuluttavat mainontaan ison
osan liikevaihdostaan, haluavatkin olla näkymättömiä, kun niiden tuotteet eivät toimi, rikkoontuvat,
voivat olla allergikolle myrkyllisiä tai pienille
tukehtumisvaarallisia.
VAARALLISET TUOTTEET TULEVAT KALLIIKSI.
Ikea määrättiin maksamaan 46 miljoonaa dollaria
perheelle, jonka lapsi jäi kaatuneen lipaston alle ja
kuoli. Kuoli!
Mitä näillä uutisilla on muotoilun kanssa tekemistä? Kaikki vaaralliset tuotteet ja puutteelliset

teollinen muotoilija
Pekka Toivanen
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käyttöohjeet ovat jonkun muotoilemia. Myös
Apotin kriisitilanteeseen liian monimutkainen
käyttöliittymä on ehkä useamman koodaajan,
käyttöliittymä- ja palvelumuotoilijan suunnittelema.
Ja joku on hyväksynyt sen käyttöön. Huolimatta
HUS:n lääkäreiden ilmoittamista ongelmista – se on
ja pysyy käytössä. Sairastuneilta – jotka oikeastaan
ovat lopulta tämänkin palvelun asiakkaita – ei kysytä
mielipidettä.
ME POTILAAT LUOTAMME BRÄNDEIHIN – joita
on rakennettu vuosikausia kunnianhimoisesti ja
vastuullisesti. Myös HUS on brändi, eikä tarvitse
odottaa tulevaisuutta, että julkinen terveydenhuolto
kilpailee yksityisten kanssa. Näin on jo nyt. HUS:n
henkilökunnan: hoitajien, laboranttien, lääkäreiden
ja varsinkin palvelumuotoilijoiden näkökulmasta
lakoninen toteamus siitä, että sairaalassa myös
kuollaan johonkin, vaikkapa sitten huonoon
potilastietojärjestelmään, on masentava. Samalla se
on esimerkki siitä, miten tärkeää on, että muotoilijat
tuntevat vastuunsa. Signeeraavat tuotteensa.
Eivät alistu kaupalliseen tai byrokraattiseen
halpuuttamiseen muotoilulaadun kustannuksella.
Parhaimmillaan se pelastaa henkiä – tai sitten vaan
tekee arjesta helpompaa ja kaupungeista ”maailman
toimivimpia”. Muotoilujohtajien merkitys ja rooli on
siis kasvussa! #vastuullistamuotoilua!

1.20

TEKSTI MINNA BORG

Kauneus, järki
ja tunteet

Päivi Mikola
Arkkitehti,
sisustusarkkitehti SIO

A

34

3

rkkitehti, sisustusarkkitehti SIO Päivi
Mikola on julkaissut kauniin Kauneus,
järki ja tunteet - omakustannekirjan yhdessä Ilpo Okkosen kanssa. Kirja on
runollinen ja ladattu täyteen toinen toistaan hienompia valokuvia, joista vastaa pääosin Okkonen.
Ulkoasu viestii kiinnostuksesta japanilaiseen estetiikkaan. Päivin tuotteissa on nähtävillä Shaker-vaikutteita.
Kirjasta löytyy Päivin omia havaintoja, tunnettujen suunnittelijoiden suunnittelufilosofiaa, pohdintaa ja päätelmiä.
Pohjavireenä on elämänmyönteisyys ja rakkaus materiaaliin: puuhun.
Mikola tunnetaan parhaiten Colmio-tuotteistaan:
Woodpecker- ja Grashopper-keinutuoleista. Kaikilla
tuotteilla on muuten vinhat nimet, sillä nimi on enne ja
Päiville tärkeä osa tuotetta. Joku ehkä muistaa palkitun
Kalani-riippukeinunkin, joka syntyi 90-luvun alussa ja
ihastuttaa edelleen kauneudellaan. Sen idea syntyi hetken
oivalluksesta, mutta on kestänyt loistavasti aikaa. Koska
istuminen on vaarallista ja liike on lääke, Päivin keskittyminen liikkuviin kalusteisiin on perusteltua. Kiinnostava
istuin on myös soittajan jakkara, jossa istujan selkä on
suorassa, ja jota saa eri korkuisina.
Päivi asuu ja elää nykyisin Porvoossa. Pitkään työuraan
kuuluu töitä niin arkkitehtina, sisustajana, muotoilijana,
opettajana ja yrittäjänä, eli suunnittelijana sekä markkinoijana. Vapaa-aikaan kuuluu tietystikin liikkumista
luonnossa ja luisteluharjoittelua 77-vuotiaan(!) ystävän
kanssa.
Päivin kirjaa lukiessa ihastuin itse ajatukseen: ”Muotoilu on sattuman hyväksymistä”. Miten hyvin se pitääkin
paikkansa! Se, joka pitää ajatusleikeistä, sloganeista ja
muotoilun problematiikan pukemisesta sanoiksi, lukee
Päivin kirjaa mielellään ja vilkaisee sitä ehkä kerran tai
kaksi uudestaankin. Julkaisu on myös mainio lahjakirja!

Kauneus, järki ja tunteet
Neliväripainatus, 255 s.
pehmeät kannet
Toimitus: Päivi Mikola
Valokuvat: Päivi Mikola ja Ilpo
Okkonen
Taitto: Ilpo Okkonen ja Sanna
Lehtola
Kirjaa voi tilata os.
www.colmio.com
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Hinta: 30€ + postituskulut.

ILPO OKKONEN
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PÄ I V I M I KO L A

ILPO OKKONEN

Suunnittelija kertoo.

1.20

1. Soittajan jakkaraa tehdään eri korkuisina. Jakkara toimii
istuimena myös käsitöissä, kouluissa, tietokonetyöskentelyssä jne.

3. Kalani, moderni riippukeinu on ollut edustamassa
suomalaista puumuotoilua eri puolilla maailmaa,
vaikka kaupallista menestystä siitä ei tullut.

1

2

ILPO OKKONEN

2. Woodpecker-keinutuoli on suunniteltu tähän aikaan.

TEKSTI SAARA ARGILLANDER

K U VAT H A N N A K A I S A P E K K A L A

Taiteilijat O:n Vuodenaikataiteilija:

Milla Vaahtera
Kalustesuunnittelija, taitelija Milla Vaahtera tekee mobileita ja
stabileita vapaasti puhalletusta lasista ja käsin työstetystä messingistä.
Hän on vuoden 2020 Kevään taiteilija.

”U
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rani suunta muuttuu aika usein,
kun innostun uusista medioista.
Kaksi ja puoli vuotta sitten päätin
alkaa lasitaiteilijaksi. Sain avoimessa haussa D
 esignmuseoon oman näyttelyn,
minkä seurauksena teen nykyään lasitaidetta
ihan päätoimisesti.
En puhalla lasia itse, sillä siihen minulla ei
riitä kärsivällisyyttä. Sen sijaan teen yhteistyötä
nuorten lasinpuhaltajien kanssa. Yhteistyö
on tärkeä osa teosten syntymetodia, jossa
lasinpuhaltajat ovat myös taiteilijan roolissa.
Mobilesarjani nimi on Dialogi juuri siksi, että
teokset valmistuvat vuoropuhelussa.
Haluan myös olla osana säilyttämässä suomalaista lasinpuhaltamisen perinnettä. Meillä on
kehittynyt ihan omaa lasiosaamista, joka jossain
vaiheessa jo melkein menetettiin. Ajattelen,
että teosteni avulla olen mukana uudistamassa
perinnettä ja nostamassa käsityöläisyyttä
jälleen esille.
Korostan töissäni kehittymistä epäonnistumisen ja virheiden kautta. Olen kyllästynyt
täydellisiin, teollisiin esineisiin. Inhimillinen
epätäydellisyys on paljon kiinnostavampaa. Lasi
on tähän täydellinen materiaali, sillä se syntyy
hetkessä ja menee helposti pieleen. Teokset
syntyvät sattumien kautta. Lasinpuhaltaja saattaa virheen syntyessä olla valmis heittämään
teoksen roskiin, mutta minulle ne ovat usein
niitä päivän parhaita onnistumisia. Yksi tärkeä
teema työssäni onkin haavoittuvuus, joka tulee
esiin juuri epätäydellisyyden kautta.
Taiteen lisäksi toinen intohimoni on opettaminen. Rakastan esiintymistä, ja minulle on

tärkeää päästä opettamaan nuorille muotoilijoille asioita, joita olen itse miettinyt aikoinani
todella paljon: miten tästä työstä saa leivän, ja
miten omaa luovaa prosessiaan voi hallita. Olen
myös ollut mukana perustamassa UU-market
-verkkoalustaa, jonka avulla halutaan tarjota
nuorille taiteen ja taideteollisuuden tekijöille
mahdollisuuksia saada työtään esille.”

”Olen kyllästynyt täydellisiin, teollisiin
esineisiin. Inhimillinen epätäydellisyys
on paljon kiinnostavampaa.”

Milla Vaahteran
Dialogi-mobilesarjan
teokset olivat esillä
Artek Helsingissä
tammi–helmikuussa.
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Vaahtera tekee yhteistyötä nuorten osaajien kanssa. Lasia ovat puhaltaneet Sani Lappalainen, Pauli Vähäsarja, Tommi Tikkinen, Otto Koivuranta, Jonas
Paajanen, Henni Eliala ja Paula Pääkkönen. Metallitöitä Vaahtera tekee itse Kirsi Kokkosen kanssa.

Ornamo-säätiö painottaa
nyt apurahoissa
ammattietiikkaa ja oikeuksia

Ornamo-säätiön apurahahaku 2020
Ornamo-säätiön apurahahaku on käynnistynyt !
Säätiön vuoden 2020 apurahojen teemana on tukea hankkeita,
joissa painopiste on taiteilijan tai muotoilijan ammattietiikan
ja oikeuksien vahvistamisessa ja edistämisessä.

Ornamo-säätiön vuoden 2020 apurahojen teemana on tukea hankkeita, joissa painopiste
on taiteilijan tai muotoilijan ammattietiikan ja oikeuksien vahvistamisessa sekä
edistämisessä. Hankkeiden toivotaan nostavan esiin muotoilijan tai taiteilijan työn
ammattimaisuutta ja edistävän ymmärrystä muotoilun tai taiteen asemasta julkisella tai
yksityisellä sektorilla.
TA C C O L L E C T I O N

Hankkeiden toivotaan nostavan esiin muotoilijan tai taiteilijan
ammattimaisen toiminnan ja edistävän ymmärrystä muotoilun tai taiteen
asemasta julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Vuoden 2020 apurahat jaetaan seuraavasti:
Yleisrahasto
Apuraha on määrältään 3 000 €.
Rahaston apuraha on osoitettu kaikille Ornamo ry:n jäsenille.
Kaarina Ahon rahasto
Apuraha on määrältään 3 000 €.
Rahaston apuraha on osoitettu kaikille Ornamo ry:n keramiikkataiteilijoille.
Eva ja Maija Taimin rahasto
Apuraha on määrältään 2 x 2 500 €.
Eva Taimin apuraha on osoitettu Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenille ja
Maija Taimin apuraha Sisustusarkkitehdit SIO ry:n jäsenille.
Mirja TIssarin rahasto
Apuraha on määrältään 2 500 €.
Rahaston apuraha on osoitettu Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenille.
Julkistaminen
Apurahat julkistetaan syksyllä 2020 myöhemmin ilmoitettavana aikana ja paikassa.
Apurahan saaneelle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Lisäksi asiasta tiedotetaan
Ornamo-säätiön sivuilla www.ornamosaatio.fi sekä Ornamo ry:n verkkosivuilla.

• Laaditaan A4-kokoiselle,
enintään 8 sivua pitkälle asiakirjalle.
• Hakemuksessa tulee esitellä
teos tai hanke kirjallisesti
kotimaisella kielellä tai
englanniksi sekä kuvin ja/tai
piirroksin (max 6 kuvaa).
• Mukaan tulee liittää hakijan
ansioluettelo (Curriculum Vitae).
• Hakemus tulee toimittaa yhtenä
PDF-tiedostona (max 4 Mt)
sähköpostitse osoitteeseen
saatio@ornamo.fi tai
printattuna tulosteena
Ornamo ry:n toimistolle perjantaihin
30.04.2020 klo 15.00 mennessä.
Osoite: Annankatu 16 B 35–36,
00120 Helsinki.
• Sähköpostin viestikenttään tai
kirjekuoreen merkintä:
Ornamo-säätiö / apurahahakemus
2020.
Hakemuksia ei palauteta. Lisäksi säätiö
edellyttää apurahan saajalta
kirjallista selvitystä apurahan käytöstä
yhden vuoden sisällä päätöksestä.
Lisätietoja antaa Ornamo-säätiö sr:n
asiamies Jussi Ilvonen: saatio@ornamo.fi
puh. 043 2112 723

Tapio Anttila edistää
muotoilijan ammattietiikkaa
tuotekehityksessään. Hän sai
Ornamo-säätiön apurahan
2019.
Taiteilijat O ry sai Ornamo-säätiön
apurahan 2018. Taidekummi-hanke
tukee kotoutumista.

| www.ornamosaatio.fi |

TA I T E I L I J AT O

Ornamo-säätiö sr on perustettu vuonna 1994. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää
Ornamo ry:n jäsenten työtä ja tunnettuutta. Ornamo-säätiön omistukseen kuuluu
merkittäviä muotoilualan rahastoja. Säätiön tehtävänä on vaalia rahastojen taustalla olevien
taiteilijoiden ja muotoilijoiden henkistä ja rahallista pääomaa sekä jakaa rahastojen tuotosta
apurahoja ja tunnustuspalkintoja Ornamo ry:n jäsenille. Päätös rahastoista myönnettävien
apurahojen ja palkintojen jakamisesta tehdään vuosittain taloudellisen tilanteen mukaan.
Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kuusi Ornamo ry:n nimeämää
henkilöä. Apurahan saajan päättää Ornamo-säätiö sr:n hallitus Ornamo ry:n stipenditoimikunnalta saatavan ehdotuksen pohjalta.

Apurahahakemus

O

rnamo-säätiö haluaa kannustaa muotoilijoita hakemaan apurahaa paitsi omien
tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen,
myös niiden suojaamiseen mm. IPR-oikeuksien ja omien sopimusmallien kehityksen
avulla. Ammattietiikan vahvistamista on myös
ennakoiva strategiatyö jo tuotteiden ja palvelujen
kehitysvaiheessa: eri työvaiheiden ja luonnosten
dokumentointi sekä sopimusten sisällön luominen
eri yhteistyötahojen välillä.
Esimerkiksi vuoden 2019 Ornamo-säätiön
apurahansaajat Saara Kinnunen ja Tapio Anttila
ovat omassa tuotekehityksessään tuoneet vahvasti
esiin ammattieettisiä ratkaisuja. Kinnusen Vuolas
Circular design -yrityksen tuotteet ovat hyvä
esimerkki suunnittelijan mahdollisuuksista luoda
mallisto eettisistä lähtökohdista. Tapio Anttilalla
on vahva, omaleimainen mallisto, ja hänellä on myös
suunnittelijan ansaintalogiikkaa tukeva sopimuskanta kaikkien Anttila collection- yhteistyötahojen
kanssa.
Taiteilijoita Ornamo-säätiö haluaa kannustaa
hakemaan apurahaa projekteihin, joissa huomioidaan ammattieettiset periaatteet niin näyttelytoiminnassa kuin soveltavan taiteen alueella.
Esimerkiksi käyvät mm. näyttelyhankkeet, jotka
huomioivat taiteilijan työn ja sen arvon taiteilijapalkkioiden muodossa. Vuonna 2018 Ornamo-säätiö
tuki Taiteilijat O ry:n Taidekummi-työpajahanketta,
joka on kehitetty tukemaan kotoutumista. ”Meille
on tärkeää reilut pelisäännöt jäsentaiteilijoiden ammatillisen toiminnan edistämisessä.
Periaatteemme on maksaa vaativasta asiantuntijatyöstä työpajaohjaajille eli taidekummeille asianmukainen
korvaus.”, kertoo Taiteilijat O ry:n pj
Reetta Hiltunen.

39

1.20

KEVÄT KOKOUSKUTSU 2 0 2 0

Sisustusarkkitehdit SIO ry
Aika: 18.3. klo 18.00
Paikka: Kährs, Bertel Jungin aukio 1, 02600 ESPOO, Leppävaara
Kokousta ennen järjestetään jäsenille ekskursio Säterinportin tiloihin
sisustusarkkitehti SIO Lars Räihän johdolla. Ekskursio aloitetaan klo 17.00 Säteriportin
ala-aulasta. Os: Linnoitustentie 6, Leppävaara. Tervetuloa!
Kevätkokouksen ohjelmallisesta osuudesta vastaavat Kährsin toimitusjohtaja Heli Jaronen,
joka kertoo Kährs Oy:n toiminnasta ja lattianpäällystevalikoimasta. Tämän jälkeen
Pia Selroos Safa/Fise kertoo ja vastaa kysymyksiin pääsuunnittelijapätevyyksistä.
Tervetuloa molempiin tapahtumiin!
Ilmoittaudu ekskursiolle ja kokoukseen, tai vain jompaan kumpaan tapahtumaan
12.3. mennessä Minnalle os. office@sio.fi tai p. 046 878 2573.
Kevätkokouksen esityslista löytyy SIOn kotisivuilta, os.: www.sio.fi

KEVÄT KOKOUSKUTSU 2 0 2 0
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Tekstiilitaiteilijat Texo ry

ORNAMON

Aika: 16.4.2020 klo: 18.00

kevätkokouskutsu 2020

Paikka: Ars Longa taiteilijatalo, Tukkutorinkuja 6, 00580 Helsinki

Aika: ti 28.4.2020 klo 18
Paikka: Ornamon toimisto, Annankatu 16 B 35–36, 00120 Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus. Lisäksi keskustelua ja ajatuksia tulevasta näyttely- ja jäsentoiminnasta.
Esityslista sekä lisätietoja julkaistaan TEXOn kotisivuilla www.tekstiilitaiteilijattexo.fi.
Ilmoittaudu 10.4.2020 mennessä: info@tekstiilitaiteilijattexo.fi

KEVÄT KOKOUSKUTSU 2 0 2 0

Taiteilijat O ry
Aika: ti 10.3 klo 17.30
Paikka: Designmuseo (neuvotteluhuone), Korkeavuorenkatu 23, 00130 Helsinki
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: hyväksytään Taiteilijat O ry:n vuoden 2019
toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Siirrymme kokouksesta opastetulle
Designmuseon näyttelykierrokselle klo 18.30.
Kokouksen esityslista löytyy Taiteilijat O ry:n kotisivuilta 10 vrk ennen kokousta:
www.artists-o.fi. Kokouksen ilmoittautumislinkki avautuu helmikuussa. Tervetuloa!
Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf on vuonna 2006 perustettu taideteollisen alan
kuvataiteilijoiden ammatillinen ja valtakunnallinen taiteilijajärjestö.

Kokousmateriaali on nähtävillä Ornamon kotisivuilla
www.ornamo.fi viikkoa ennen kokousta.

AS I ALI STA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa.
3. Kokouksen osallistujat
Todetaan paikalla olevat äänivaltaiset jäsenet ja
heidän valtakirjoilla edustamansa muut
äänivaltaiset jäsenet sekä muut läsnä olevat.
4. Kokouksen päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
5. Työjärjestyksen hyväksyminen
6. Toimintakertomus 2019
Esitetään hallituksen kertomus vuoden 2019
toiminnasta sekä päätetään niistä toimenpiteistä,
mihin se antaa aihetta.

7.

8.
9.

10.
11.

Tilinpäätös 2019
Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Vahvistetaan vuoden 2019
tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Ali/ylijäämän käyttäminen
Päätetään ali/ylijäämän käyttämisestä.
Sähköinen äänestys ja vaalijärjestys
Yhdistyslain 30 §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous päättää vaalijärjestyksestä. Muutoksen
tavoitteena on parantaa jäsenten osallistumista
henkilövaaleihin etäosallistumisen avulla.
Päätetään vaalijärjestyksestä.
Muut asiat
Kokouksen päättäminen
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Jäsenille.
Ornamon lehti
numero 2/2020
ilmestyy 8.6.

Ornamon vuosi 2020
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Kuinka muotoilualan palkat
kehittyvät ja rasittavatko ylityöt?
Julkaisemme alkuvuodesta työmarkkinatutkimuksen tulokset.
MINNA KURJENLUOMA

New York kutsuu! Haku Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin ylläpitämiin residensseihin avautuu
huhtikuussa. Vuosittain residenssiin valitaan neljä
Ornamon jäsentä. Mahdollisuutta on hyödyntänyt
90-luvulta lähtien jo noin 200 ornamolaista.

Lisensoimalla kansainvälistä bisnestä? Ornamo
viitoittaa tänä vuonna matkaa Aineetonta ansaintaa
maailmalta -julkaisuilla ja koulutuksilla.
Ornamo West Africa. Mitä mahdollisuuksia
Länsi-Afrikka tarjoaa muotoilijoille? Verkostoitumistilaisuus Ornamossa. Tarkemmat tiedot kerromme
viikkotiedotteissa – tervetuloa tarttumaan uusiin
mahdollisuuksiin!

helmikuu

Ornamon Teosmyynti 7.–15.3.2020. Suomen
suurin uniikin muotoilun ja taiteen myyntitapahtuma
kutsuu jälleen yleisön Kaapelitehtaan Puristamoon.

maaliskuu

huhtikuu

SIOn kiertotalouteen pureutuva seminaari
Kiertoon! Kilta-salissa Helsingissä 23.3. klo 13–17.
Samalla julkistetaan Luminord-valaisinsuunnittelukilpailu ja julkistetaan Vuoden sisustusarkkitehtitoimisto 2020. Mukana myös yrityspisteitä. Tilaisuus
on maksuton ja avoin kaikille.
Hae stipendiä Villa Karoon Beniniin! Haku
syyskaudeksi päättyy 15.3.2020. Villa Karo on suomalais-afrikkalainen kulttuurikeskus, joka sijaitsee
Grand-Popon kylässä Beninissä, Länsi-Afrikassa.
Keskuksen päämääränä on parantaa suomalaisten
kulttuurivaikuttajien Afrikka-tietämystä, edistää yhteistyötä suomalaisten ja afrikkalaisten taiteilijoiden
ja tutkijoiden välillä sekä tukea Suomen ja Beninin
välistä kulttuurivaihtoa

TEOS: VILLU JAANISOO
KU VA : A N N I KO P O N E N
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Miltä näyttää m
 uotoiluyritysten
tulevaisuus? Julkaisemme
suhdannekatsauksen ja
tuoreimmat toimialatiedot.

Jalkaudumme Suomen suurimpaan rakennus- ja
talotekniikkatapahtumaan. Taide käyttöön -hanke
on mukana Finnbuild-messuilla 7.–9.10.2020.
Museobuumi tuo uusia mahdollisuuksia
näyttelysuunnittelijoille. Museot ja suunnittelijat
-hanke julkistaa seminaarissaan työkirjan
museoalan suunnittelutyön hankintakäytännöistä
Arkkitehtuurimuseon johdolla.

heinäkuu

elokuu

syyskuu

toukokuu

Mitä olisi joulukuu ilman Ornamon Design
Joulua! Helsingin tapahtuma Kaapelilla tarjoaa
jälleen joulun parhaat muotoilulahjat – vastuullisesti
suoraan ornamolaisilta suunnittelijoilta. Mukana on
tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös työpajoja.
Ornamon Design Joulu on myös Lahdessa.

Julkistamme Suomalainen huonekalu – suunnit
telukilpailu 2020 -finalistien prototyypit
Habitaressa omalla messuosastolla. Mukana on
21 yritystä eri puolilta Suomea. Ornamon ja Puuteollisuusyrittäjät ry:n kilpailun rahoittavat ympäristöministeriö sekä Metsäsäätiö. Habitaressa juhlitaan
myös Iskun Habitare 50 -kalustemuotoilukilpailua.
Onnea matkaan osallistujille!
Ornamo-palkinto julkistetaan tänä vuonna
Helsinki Design Weekillä. Tule nostamaan malja
suomalaiselle muotoilulle – kerromme ajan ja paikan
viikkotiedotteissa.
Ornamon ja Designmuseon yhteinen Design
akatemia jatkaa muotoilukasvatustoimintaa vuonna
2020 helsinkiläiskouluissa, ja on esillä syksyn
Helsinki Design Weekin lastentapahtumassa.

lokakuu

Sisustusarkkitehdit SIO isännöi Helsingissä
ECIAn (European Council of Interiror Architects)
vuosikokousta 11.–13.9.
Ornamon lehti numero 3/2020 ilmestyy 8.9.

marraskuu

Ornamon lehti numero 4/2020 ilmestyy 2.12.
Ornamon luotsaama Taide käyttöön -hanke
järjestää muotoilijoille ja taiteilijoille suunnatun
seminaarin, jossa kerrotaan hankkeen tuloksista
ja taidekoordinoinnin sekä -konsultoinnin
toimintamalleista.

MAIJA ASTIKAINEN

Kuvio 15. Ornamon kyselyyn vastanneiden palkansaajien keskimääräiset
kokonaisansiot kuukaudessa (€), joulukuussa 2018, prosenttia

Ornamo on nyt myös muotoiluyritysten järjestö.
Vuodesta 2020 lähtien yritykset ja yhteisöt voivat
liittyä Ornamon yhteisön ja palvelujen piiriin. Yritysjäsenyys tarjoaa entistä kohdennetumpia palveluja
Ornamon jäsenille. Muotoiluyrittäjyyttä tukemalla
tuetaan koko muotoilualaa: autamme muotoilualan
yrityksiä kasvamaan ja luomaan uusia työpaikkoja
alalle. Yritysjäsenyyden palveluihin kuuluvat entistä
laajemmat neuvontapalvelut sekä asiakirjapohjat,
jotka on räätälöity erityisesti muotoilualan yrityksen
tarpeisiin. Kerromme yritysjäsenyydestä lisää
sivuillamme.

ANNI KOPONEN

Tarjoamme tänä vuonna paljon uutta – perinteisiä tapahtumia
ja palveluja unohtamatta. Alkuvuonna kannattaa tarkistaa
työmarkkinatutkimuksesta, miten oma palkkataso
vertautuu muihin. SIOn kiertotalousseminaariin ovat
maaliskuussa tervetulleita kaikki ornamolaiset. Syyskuu on
muotoilutapahtumia täynnä ja jouluun valmistaudutaan tietysti
Ornamon Design Joulussa. Tervetuloa mukaan!

kesäkuu

joulukuu

Ornamon tuottama Muotoilukoulutuksen
kansallinen profiilikartta julkaistaan osana
muotoilukoulutusta tarjoavien korkeakoulujen
Finnish Design Academy -yhteistyöhanketta.
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M U I S TA M M E

Jäsenille.

nimitys

44

1.20

Eija Nevala on
Ornamon uusi PohjoisSuomen aluetoiminnan
yhteyshenkilö

TEKSTIILISUUNNITTELIJA TAM Eija Nevala on
aloittanut vuoden 2020 alusta Ornamon aluetoiminnan
Pohjois-Suomen yhteyshenkilönä. Ornamo on vuodesta
2016 lähtien tarjonnut aluetoimintaa neljällä alueella:
Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Aluetoiminnan
kautta Ornamo haluaa palvella ja tukea jäseniämme
kaikkialla Suomessa sekä saada tietoa ja kuulumisia siitä,
mitä muotoilussa tapahtuu eri alueilla. Eija Nevala kutsuu
pohjoisen Suomen ornamolaisia Ornamon aamiainen-
tapaamisiin. Eija listaa painopisteensa Pohjois-Suomen
aluetoiminnan kehittämisessä seuraavasti:
- haluan puhua & toimia parempaa arkea rakentavan
muotoilun puolesta
- tuoda muotoilun näkökulmaa ja viestiä taidehankintoihin ja julkisiin hankintoihin
- rakentaa yhteyksiä Pohjois-Suomessa toimivien
muotoilijoiden ja muotoiluyritysten kesken
- olla mukana luomassa sekä kaupallisia että taiteellisia
esittäytymistilaisuuksia
Toivotamme Eijan lämpimästi tervetulleeksi mukaan
aluetoimintaan!

Asiantuntija apunasi
ANNI KOPONEN

Henna Laitinen
Talous- ja hallintosihteeri
+ 358 46 878 2569
henna.laitinen@ornamo.fi
Ilmoita Hennalle, jos yhteystietosi muuttuvat tai sinulla
on jäsenmaksuun liittyviä
kysymyksiä.

ANNI KOPONEN

Tarvitsetko apua juridisissa
kysymyksissä? Haluatko tarkistaa
työsopimuksesi? Jussi vastaa
Ornamon jäsenten kyselyihin
maanantaisin ja torstaisin klo 9-17
numerossa 043 212 723. Palvelu
on maksuton. Muina päivinä voit
lähettää sähköpostia.

Petra Ilonen
Muotoilun projektipäällikkö
+358 46 878 2572
petra.ilonen@ornamo.fi
NINA CLEMETS

Ota yhteyttä Petraan jäsenyyteen liittyvissä ja ammatillisissa
asioissa.

Jussi Ilvonen
Lakimies
+358 43 2112 723
jussi.ilvonen@ornamo.fi

Katja Kotikoski
Taiteen asiantuntija
+358 44 767 6303
katja.kotikoski@ornamo.fi
Katja neuvoo jäseniä taiteeseen
liittyvissä kysymyksissä ja vastaa
myös Teosmyynnin tuotannosta.

Pi Sarpaneva
14.12.1933–27.12.2019

Reetta Hiltunen
on Taiteilijat O:n
uusi puheenjohtaja
REETTA HILTUNEN ON ALOITTANUT tammikuussa
Taiteilijat O:n puheenjohtajana. Hän seuraa tehtävässä
Tero Annanollia. Näin Reetta esittäytyy: ”Olen Helsingissä toimiva kuvataiteilija ja tekstiilisuunnittelija (TaM).
Taiteen ja muotoilun vuorovaikutus luovassa työssä on
kantava voimavara. Omassa työskentelyssäni se ilmenee muun muassa kuoseissa, joita työstän taiteestani.
Puheenjohtaja kaudelta toivon Taiteilijat O:lle aktiivista
osallistuvuutta taideteollisen alan kuvataiteilijoiden
edustajana sekä näkyvyyttä osana Ornamoa ja taiteen
kentällä. Hallitustyöskentelyn tavoitteenani on kehittää
O:n jäseniä aktivoivia toimintamalleja, kuten somekanavat, viestintä, ammatilliset näyttely-, ja tapahtumamahdollisuudet. Korostan yhteistyölähtöisyyttä ja
verkostoitumista Taiteilijat O ry toiminnan edespäin
viemiseksi.”

Teoshaku TEXOn ja Taiteilijat O:n
näyttelyyn
Tekstiilitaiteilijat TEXO ja Taiteilijat O järjestävät ainutlaatuisen näyttelyn, joka ottaa kantaa
ympäristön suojeluun ja ilmastonmuutokseen.
Näyttely on esillä syyskuussa 2020 Suomenlinnassa sijaitsevassa HAA Galleryssa. Yhdistysten jäsenille suunnattu teoshaku jatkuu
31.3. klo 16 asti. Työryhmissä voi olla myös
muiden alojen asiantuntijoita ja ei-jäseniä.
Näyttelyn kuraattoreina toimivat kuvataiteilija
Kaisu Koivisto ja muotoilija Teemu Salonen.
Lisätietoa ja hakuohjeet yhdistysten kotisivuilla:
tekstiilitaiteilijattexo.fi sekä artists-o.fi

Sisustusarkkitehti Pi
(Ann-Mari) Sarpaneva
(o.s. Holmberg) kuoli Helsingissä 27. joulukuuta 2019
86-vuotiaana.
Pi Sarpanevan lapsuus
oli onnellinen ja harmoninen
huolimatta maassa raivonneista sodista. Ensimmäiset 23
kesäänsä hän varttui Lill-Bastön saarella, jossa vietettiin kansainvälistä
seuraelämää.
Sarpanevan kiinnostus taiteisiin syttyi seuratessa mainospiirtäjänä
toimivan Karin-äidin työskentelyä. Lahjakkuus sekä piirtämiseen
että muotoiluun veivät Pi Sarpanevan taiteilijapiireihin. Kirjoitettuaan
ylioppilaaksi 1951 hän aloitti opinnot Ateneumissa, josta hän valmistui
sisustusarkkitehdiksi.
Ateneumissa Pi Sarpaneva tapasi Timo Sarpanevan, joka toimi
vuosina 1953–1956 oppilaitoksessa tekstiilinsuunnittelun opettajana.
He avioituivat 1954. Liitosta syntyi kaksi poikaa.
Timo ja Pi olivat menestyksekäs, tuottelias ja monipuolinen työpari
erityisesti tekstiiliteollisuudessa 1950- ja -60-luvuilla. He suunnittelivat
yhdessä ja erikseen vuosien ajan sekä kudottuja että painettuja kankaita useille kansainvälisille yrityksille, joista mainittakoon Mölnlycke,
Kinnasand, Tampella ja Porin Puuvilla Oy.
1960-luvun puolivälissä Sarpanevat hankkivat omistukseensa
Helsingin keskustassa sijaitsevan muotihuone Ikan, jossa vaalittiin
perinteistä ateljeetyötä. Tämä toimi lähtölaukauksena Pi Sarpanevan
itsenäiselle ja menestyksekkäälle uralle vaatesuunnittelijana. Kestilälle
suunnitellut Juniper-asukokonaisuudet naisille ja Salon Leninkitukun
Ambiente-kankaista valmistamat mallistot olivat vahva näyttö miehensä
varjosta ponnistavalle itsenäiselle osaajalle.
Avioeron jälkeen, 1970-luvun alussa, puolisot pysyivät ystävinä ja
keskustelivat usein töistään. He arvostivat toistensa mielipiteitä ja
näkemyksiä. Pi Sarpaneva perusti vuonna 1971 yhdessä muotitaiteilija
Maj Kuhelfeltin kanssa työvaatteiden suunnitteluun erikoistuneen
yrityksen P&M Designin.
Pi Sarpaneva oli valpas, aikaansa seuraava ja rohkea kokeilija. Hän
suunnitteli mm. logoja, painotuotteita sekä saaristoluontoon soveltuvan
kesäasuntomalliston. Hän työskenteli myös koko uransa ajan sisustusarkkitehtina.
Iniön saarille Pi kaipasi aina. Silokalliot, kituliaat männiköt ja aavat
vedet olivat hänen sielunmaisemansa. Siellä hän oli onnellisimmillaan
perheensä ja erityisesti lastenlastensa ympäröimänä.
Hänelle myönnettiin vuonna 1996 Suomen Leijonan Ritarikunnan I
luokan ritarimerkki tunnustuksena ansioistaan suomalaisen vaatesuunnittelun ja muodin edistämisestä.
Nils Holmberg ja Marjatta Sarpaneva. Kirjoittajat ovat Pi Sarpanevan
veli ja ystävä.
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ORNAMO RY
ORNAMO ART AND DESIGN FINLAND

Media.

Asta Boman-Björkell
Asiantuntija, muotoilu
p. 046 878 2571
asta.boman@ornamo.fi

Ornamon lehti 1/2020
Ornamon jäsenlehti toteutetaan
Gerda ja Salomo Wuorion säätiön tuella.

PÄÄTOIMITTAJA Salla Heinänen
TOIMITUSSIHTEERI Miisa Pulkkinen, miisa.pulkkinen@ornamo.fi, +358 40 523 9984
ULKOASU Tikka Talvenheimo
ORNAMON ILMOITUKSET JA ILMOITUSMYYNTI, TOIMITUS
Minna Borg, minna.borg@ornamo.fi, p. 046 878 2570

4 NUMEROA VUODESSA
aineisto
1/20

27.1.

2.3.

Painos 3 000

2/20

1.5.

8.6.

Painos 3 000

3/20

12.8.

8.9.

Painos 4 000

4/20

2.11.

2.12.

Painos 3 000

Aineistovaatimus
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ilm.

offset (CMYK)

Painos 		

3 000 kpl

Painopaikka

Trio-Offset

Koko 		

210 x 280

Paperi		

Galerie Art Volume (115 g, kansi 170 g)

1.20
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

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
Petra Ilonen, Projektipäällikkö, muotoilu
Finnishdesigners-portfoliot
p. 046 878 2572
muotoilu@ornamo.fi
Jussi Ilvonen, Lakimies
p. 043 2112 723
Ma ja to klo 9–17
jussi.ilvonen@ornamo.fi
Katja Kotikoski, Tuottaja ja taiteen
asiantuntija, Ornamon Teosmyynti
p. 044 767 6303
katja.kotikoski@ornamo.fi
Henna Laitinen
Talous- ja hallintosihteeri, jäsenasiat
p. 046 878 2569
office@ornamo.fi
Elina Perttula, Projektipäällikkö
p. 043 211 0755
elina.perttula@ornamo.fi
Miisa Pulkkinen, Viestintäpäällikkö
p. 040 523 9984
miisa.pulkkinen@ornamo.fi
Anna Rikkinen, Asiantuntija, taide
Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi
rakentamiseen -hanke 2018–2020
p. 044 743 3577
anna.rikkinen@ornamo.fi
Hanna-Kaisa Alanen
Ornamon puheenjohtaja

1 100 € / 1 200 €

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

Tarvitsetko apua
materiaalivalinnoissa?
- Just ask Antalis
Toimimme oppaanasi, kun tarvitset apua
tulostettavien sisustusmateriaalien ja akustiikkalevyjen
sekä sisustuskalvojen valinnoissa.
Tule Tahkotien Showroomeihimme tutustumaan vaihtoehtoihin
ja inspiroitumaan materiaaleillemme tehdyistä lopputuotteista.
Pyydä meidät myös omiin tiloihisi konsultoimaan
projektisi sisustusmateriaaleista.
Ota yhteyttä - sovitaan aika tapaamiselle!

Nora & Riikka

MEDIAKORTTI ornamo.fi/ornamon-lehti
TIEDUSTELUT Minna Borg p. 046 878 2570, minna.borg@ornamo.fi
Ornamon jäsenlehden sähköinen versio on luettavissa kotisivujen
jäsenpalveluita-osiossa. Linkki lehteen lähetetään jäsenille viikkotiedotteissa. Tunnukset voi pyytää osoitteesta: ornamo.fi/kirjaudu
ISSN 2341-7781 (painettu)
ISSN 2341-779X (verkkojulkaisu)

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

ANTALIS OY
Tahkotie 2, 01530 Vantaa
www.antalis.fi
Riikka Mouhu, puh. 040 864 1439
riikka.mouhu@antalis.com
Nora Partinen, puh. 050 547 2814
nora.partinen@antalis.com

COVER STYL’

SMART INTERIOR DESIGN

. MV 7 2

Meeting
all your
needs

PodBooth Meeting
On aika toivottaa tervetulleeksi uusi jäsen Martelan Pod-perheeseen: PodBooth
Meeting on täydellinen pienille palavereille nykyaikaisissa työympäristöissä.
Koostaan huolimatta se on helppo siirtää paikasta toiseen. Tilavan PodBooth
Meetingin saa kalustettuna tai ilman, ja se suunnitellaan aina tarpeidesi mukaan.
Happy Mondays since 1945 / martela.fi

