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On syytä juhlaan! 
Syksy käynnistyy juhlistamalla suomalaisia muotoilijoita ja upeita Ornamo-palkintoehdokkai-
tamme. On suuri ilo voida esitellä kolme oman suunnittelualansa ajankohtaista, innovatiivista 
ja merkittävää muotoilijaa. Palkinnon avulla valistamme kuluttajia ymmärtämään suunnitte-
lutyön laatua. 

Tekstiilisuunnittelija Maija Arela, teollinen muotoilija Ville Kokkonen ja jalkinesuunnitteli-
ja Minna Peltomäki ovat kukin oman suunnittelualansa visionäärejä, joista jokaisella on varsin 
näkemyksellinen ote vastuulliseen tuotantoprosessiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen. 
Sellaista osaamista Suomi tarvitsee. 

Tekstiilisuunnittelija, perheyrittäjä Maija Arelan suunnittelufilosofia ja tuotteiden ja tuotan-
toketjun eli lifestylebusineksen punaisena lankana on eettinen ja kestävä suuunnittelu, joka 
on kuluttajille näkyvillä. Tämä näkyy tuotteiden pitkässä elinkaaressa ja vaatehuoltopalveluna 
osana tuotetta, joka on vastakkaista kertakäyttökuluttamiselle. Arela on kansainvälinen vai-
kuttaja: hän toimii puheenjohtajana trendiennusteita tekevässä kansainvälisessä arvostetussa 
värineuvosto Intercolorissa, joka suunnittelee tulevia muotivärejä. 

Teollinen muotoilija Ville Kokkonen on tunnettu erityisesti työstään Artekilla ja Vitralla. 
Kokkonen on syventynyt muotoilussa tutkimus- ja tuotekehitysinnovaatioihin ja konseptoin-
tiin. Hän toimii kansainvälisissä tuotekehitysprojekteissa hyödyntäen mm. tieteellistä tietoa ja 
älyteknologiaa. Suunnittelijan työssä tutkimus, kiinnostus tekniikan kehitykseen ja tieteeseen 
on synnyttänyt tunnetuillekin yrityksille aivan uudenlaisia tuotteita.  

Jalkinebisnes on globaalissa taloudessa erittäin kilpailtu ala. Minna Peltomäki vastaa työs-
sään Pomarilla jalkinesuunnittelijana ja suunnittelutiimin vetäjänä eettisistä valmistustavois-
ta, uusien materiaalien kehittämisestä, ajankohtaisesta ilmeestä sekä siitä, että jalkine sopii 
pohjoiseen ilmastoon. Erikoistuminen on brändin kulmakivi. 

Tämän päivän suunnittelijat ovat tänä päivänä keskeisiä tiedon tuottajia ja ratkaisujen kehit-
täjiä yritysten liiketoiminnassa ja valmistuksessa. Suunnittelijoiden vastuu yritysten tuottei-
den ja palveluiden valmistamisen päätöksenteossa on kasvanut sitä mukaa, kun kuluttamisen 
muodot ovat muuttuneet. 

Odotamme innolla, kuka saa vuoden 2019 Ornamo-palkinnon. Voittajan valitsee tänä vuonna 
Kaupan Liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi. 

Salla Heinänen, toiminnanjohtaja

Pääkirjoitus.
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Tero Kuitusen suunnittelema ja kuratoima  
kiertonäyttely Wild at Heart tulkitsee suomalaista 

nykymuotoilua Wienin designviikolla.
Lue lisää s. 45
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Tapetilla
Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi valitsee 

Ornamo-palkinnon voittajan.

Johtaminen
Luovan työn johtamisen asiantuntija Virpi Haavisto 
kannustaa muotoiluyritysten esimiehiä kiinnostumaan 
alaisistaan.

T Ä S S Ä  N U M E R O S S A :

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

Finnishdesigners.fi Luo oma portfoliosi ja näy ammattilaisten joukossa! Ornamon lehti Saat lehden kotiisi kannettuna neljä kertaa vuodessa. 
Sähköinen versio jäsenille: www.ornamo.fi/ornamon-lehti Facebook Tykkää Facebook-sivustamme niin pysyt aina ajan tasalla tärkeimmistä jäsenasioista 
ja Ornamon toiminnasta. Löydät meidät osoitteesta fb.me/Ornamory. LinkedIn Seuraa meitä LinkedInissa ja liity muotoilualan ammattilaisten joukkoon. 

Löydät meidät nimellä Ornamo Art and Design Finland. Twitter Ornamon Twitteristä luet tuoreimmat kuulumiset muotoilualalta. 
Twiittaa meille muotoilualan polttavista aiheista @Ornamory. Instagram Kurkista Ornamolaisten maailmaan kuvien avulla. Löydät meidät nimellä @Ornamory.

V A K I O T :

3  Pääkirjoitus      6  Tapetilla      25  Lakimies vastaa    
35  Kuukauden taiteilijat      38  Kolumni      

40  Jäsenille      50  Ornamo media

Kärkikolmikko
Saammeko esitellä, vuoden 2019  

Ornamo-palkintoehdokkaat!

Suunnittelija kertoo
Käytännöllisyys, kestävyys ja kauneus 
kulkevat Marianne Sundellin työssä aina 
mukana. 

Teron tipsit
Tero Kuitunen kannustaa muotoilijoita 

kansainvälistymään.
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Tapetilla.

KAUPAN LIITON TOIMITUSJOHTAJA Mari Kiviniemi valitsee tänä 
vuonna Ornamo-palkinnon voittajan. 

– Olen ylpeä, iloinen ja otettu tästä tehtävästä. On kunnia jakaa 
Ornamo-palkinto ja päättää voittaja, mutta samaan aikaan olen 
huojentunut siitä, että esiraati on valinnut suuresta joukosta 
kolme nimeä.  Prosessi on mielenkiintoinen ja huomaan oppineeni 
jo nyt paljon uutta muotoilusta. 

Monet muotoilua edistävät toimenpiteet ovat Kiviniemelle 
entuudestaan tuttuja. Hän työskenteli apulaispääsihteerinä 
OECD:ssä, jossa tehtiin myös kopiointia torjuvaa ja tekijänoikeuk-
sia edistävää tutkimusta. OECD on arvioinut  tullien avustuksella 
väärennösten kauppavirtaa, joka oli esim. vuonna 2016 arvoltaan  
noin 500 miljardia dollaria eli 3,3 prosenttia maailmankaupasta. 
Luku kattaa ainoastaan rajojen yli menevät tavaravirrat. 

– Mukana ovat kaikki tuotteet lääkkeistä teknologiaan, mutta 
se tiedetään, että piratismin piirissä on eniten juuri suunnittelua 
vaativia tuotteita, kuten vaatteita ja kenkiä.

Pelkkä lainsäädäntö ei kuitenkaan riitä torjumaan kopiointia. 
Kiviniemen mukaan muotoilijat tarvitsevat avukseen vahvaa 
kuluttajavalistusta.

– Tämä on myös informaatio- ja kulttuurikysymys. Ihmiset täytyy 
laittaa miettimään, minne ostamiseen käytetty raha lopulta menee.

Kiviniemen mukaan muotoilijat ovat avainasemassa myös kierto-
talouden pyörittäjinä ja uusien raaka-aineiden kehittämisessä.

– Kestävässä kehityksessä muotoilijan rooli todella korostuu. 
Vaaditaan uteliaisuutta ja kiinnostusta tehdä asioita uudella 
tavalla. Kauppa toivottaa uudet avaukset hyvin tervetulleeksi, sillä 
kuluttajia kiinnostaa kaupoissa tuotteiden hiilijalanjälki.

Estetiikkaa ei myöskään sovi unohtaa. Parhaaksi henkilökohtai-
seksi muotoilukokemuksekseen Kiviniemi nimeää eduskunnan lisä-
rakennuksen valmistumisen vuonna 2004, kun uusi oma työhuone, 
ruokasali ja monista eri puulaaduista rakennetut kokouskabinetit 
kuuluivat päivittäiseen arkeen.

– Inspiroivalla ympäristöllä on ilman muuta merkitystä. Oli 
hienoa nähdä valmiina kokonaisuus, arkkitehtuuri, kaikki se 
muotoilu ja taideteokset, joita siellä oli, suomen entinen pääminis-
teri muistelee.

Kauppa toivottaa 
muotoilijoiden
avaukset 
tervetulleeksi

MARI KIVINIEM I:

Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi uskoo, 

että kaupan ala hyödyntää muotoilua paremmin kuin 

vielä muutama vuosikymmen sitten. 
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Kestävässä kehityksessä 
muotoilijan rooli todella  
korostuu.

Tänä vuonna Ornamo-palkinnonjakotilaisuuteen 
osallistuu myös joukko eurooppalaisia vaikuttajia, 
jotka kokoontuvat kahden päivän ajaksi Helsinkiin 
luomaan uuden ajan designpolitiikkaa Euroopassa. 
Ornamon ja BEDAn järjestämä Successfull Europe 
– How can design serve? -konferenssi on osa 
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden sivuohjelmaa. 
Englanninkielisen Ornamo-palkintojenjakotilaisuu-
den juontaa Walid O. El Cheikh (Aalto EE). Tule 
juhlimaan suomalaista muotoilua ja tapaamaan 
kollegoita Musiikkitalon Alalämpiöön klo 17. Tilaisuu-
dessa on kuohuviinitarjoilu. Varaa paikkasi ajoissa: 

www.ornamo.fi/ornamo-award-ceremony

Nähdään 
Musiikkitalossa 5.12.

T E K S T I  J E N N A  H E I N O   K U V A  A N N I  K O P O N E N
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Tapetilla.

palkinto

MUOTOILIJA LAURA VÄRE (synt. 1989) on Design Forum Finlandin Vuoden nuori muotoilija 2019.  
Väre haluaa luoda toimivia ja ajattomia tuotteita vastaamaan tämän päivän tarpeisiin. Palkintojuryn 
mukaan Väre on hieno esimerkki määrätietoisesta ja luovasta nuoresta muotoilijasta, joka on onnistunut 
tuomaan perinteiseen kalustemuotoiluun uusia tuulia. Tekeminen on ollut määrätietoista ja eteenpäin 
pyrkivää. Palkintojuryyn kuuluivat Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Petteri Kolinen, TaM Mikko 
Paakkanen, muotoilija Saara Renvall ja Institut Finlandaisin johtaja Johanna Råman. 

Laura Väre on Vuoden nuori muotoilija 2019

kauppa

YOUNG FINNISH DESIGN on löytänyt väylän tuoda uunituo-
retta muotoilua kuluttajien ulottuville Euroopassa. Vuonna 2017 
perustettu yritys kuratoi talliinsa kiinnostavimmat tuotteet, etsii 
niille valmistajat lähialueelta ja myy nettikaupassaan valaisimien 
ja kalusteiden lisäksi sisustustuotteita. Eksklusiivisimmissa 
tuotteissa yritys hyödyntää joukkorahoituskampanjoita. Young 
Finnish Designin taustalla on kaksi ornamolaista muotoilijaa, 
Elisa Luoto ja Heidi Huovinen, jotka ovat tiiviisti mukana myös 
tuotekehityksessä. ”Nuorten muotoilijoiden ensimmäisten tuot-
teiden tuominen markkinoille on toimintamme kulmakivi. Ei ole 
mitään parempaa kuin nähdä, kuinka tuotteet ovat kehittyneet 
tämän vuoden aikana prototyypeistä lopullisiksi myyntituotteiksi,” 
Huovinen sanoo. Yritys kertoo tarjoavansa markkinoiden korkein-
ta rojaltia parantaakseen muotoilijoiden asemaa. ”Maksamme 
muotoilijoille minimissään 10 prosenttia rojaltia jokaisesta 

myydystä tuotteesta. Yrityksellemme on merkittävää myös se, 
että yrityksemme valittiin Kiuas Accelerator-kiihdytysohjelmaan 
ja olemme saaneet yritysyhteisön ympärillemme Aalto-yliopiston 
Startup Saunalla, missä toimistomme myös sijaitsee”. Kuluneen 
kesän aikana yritys on lanseerannut uusien tuotteiden ensim-
mäiset valmistuserät, ja tuotteita voi nyt ostaa Young Finnish 
Designin nettikaupasta lyhyellä toimitusajalla. Hittituotteeksi 
on noussut Minna Kemppaisen BOL-maljakko, joka on käsin 
puhallettu Nuutajärvellä.

Uuden designin 
verkkokauppa 

KÄYNNISSÄ OLEVASSA Fennia Prize 20 -muotoilukilpailussa palkitaan muotoilua strate-
gisesti liiketoiminnassaan käyttäviä yrityksiä ja organisaatioita. Kilpailun järjestävät Design 
Forum Finland, Fennia-konserni, Elo ja PRH. Yhteensä 35 000 euron rahapalkinnot lahjoittavat 
Fennia-konserni ja Elo. PRH jakaa kilpailussa 5 000 euron suuruisen IPR-palkinnon. Osallis-
tuminen on avoinna 14.10.2019 asti. Voittajat valitsee muotoilun, elinkeinoelämän ja median 
asiantuntijoista koostuva palkintolautakunta. Palkinnon saajat julkistetaan keväällä 2020 
Design Forum Finland Awards -tilaisuudessa.  www.designforum.fi/fenniaprize

Erotu strategisella 
muotoiluosaamisella

kilpailu
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Jani Kuusilinna
Jani Kuusilinna myy sohvia 
kolmannessa polvessa 
Kuusilinna-erikoisliikkeessä 
Helsingin keskustassa.

Kuinka kuluttajat ostavat kalusteita  
tulevaisuudessa?
Kuluttamisessa on jo nyt yllättäen vivahteita 
menneestä ajasta. Suomeen on tullut keskieu-
rooppalainen mentaliteetti, jonka 20—30-vuotiaat 
ovat tuoneet mukanaan. Tämä sukupolvi arvostaa 
esimerkiksi pieniä kahviloita, leipä- ja juustokaup-
poja ja huonekalujen erikoisliikkeitä. Uskon, että 
tulevaisuudessa kotimaisuus ja käsityön arvostus 
vielä nousee entisestään. 

Sosiaalinen media on yksi syy siihen, että useat 
kivijalkaliikkeet ovat pysyneet ajassa mukana ja 
tulleet löydetyiksi. En usko, että kuvallisuus on 
häviämässä lähitulevaisuudessa mihinkään. Kuvien 
merkitys ostamisessa vain lisääntyy, koska ihmiset 
käyttävät kuvia ja videoita itsensä ilmaisemiseen. 
Huonekaluja löydetään siis jatkossakin Instagra-
mista tai jostakin muusta kuvapalvelusta. Blogit 
eivät kuitenkaan ole niin arvokkaita kuin muutamia 
vuosia sitten, koska nyt ihmiset tietävät niiden 
sisältävän maksettua mainontaa. Sen sijaan messut 
ovat kokeneet uuden renessanssin, koska ihmiset 
jakavat messukokemuksiaan somessa. Esimerkiksi 
ennen Habitaressa ei keskitytty edes vähittäis-
kauppaan, nyt kävijämäärät ovat vuosi vuodelta 
kasvaneet. Tulevaisuudessa halutaan yhä enemmän 
palvelua, kotimaisuutta sekä ekologisuutta ja 
ostopäätökset saatetaan tehdä hyvinkin harkiten. 
Vaikka tilaukset tehtäisiinkin verkossa, halutaan 
esimerkiksi sohvaa tulla vielä katsomaan paikan 
päälle ennen ostopäätöstä. Ihminen ei osta tuotetta 
näkemättä, ellei ole kuullut siitä hyvää ystävältään. 
Rohkeus tässä asiassa voi kasvaa, kun toiset jakavat 
myönteisiä kokemuksiaan. Samaan aikaan halutaan 
hyvin yksilöllistä palvelua. Meillä edelleen yhdeksän 
asiakasta kymmenestä lainaa sohvan kangasmallit 
kotiinsa vuorokaudeksi.

Lähetä ksymys
info@ornamo.fi

Tulevaisuudessa 
halutaan yhä enemmän 
palvelua, kotimaisuutta 

sekä ekologisuutta ja 
ostopäätökset saatetaan 

tehdä hyvinkin harkiten.

T E K S T I  J E N N A  H E I N O   K U V A  K U U S I L I N N A  /  E L I S A  M A N N I N E N
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palvelu

LUOVISSA YRITYKSISSÄ suunnitelma omien 
tuotteiden ja palveluiden suojaamisesta on liike-
toiminnan kehityksen kannalta elintärkeää. Uusi 
aineetonansainta.fi -verkkosivusto tarjoaa tietoa 
ja inspiraatiota aineettomien oikeuksien taitavasta 
hyödyntämisestä osana liiketoimintaa. Jokaisen 
IPR-strategian taustalla on oma yksilöllinen tari-
nansa, jonka kertovat videotarinoissa mm. Woodio 
Oy, Magisso Oy, ZEF ja Amandan Healthcare. 
Sivustolta löytyy myös Ornamon ja Akavalaisten 
yrittäjien yhteistyönä mm. lisenssisopimusmalleja, 
alihankintasopimus sekä yhteistyösopimusmalli. 

Aineetonansainta.fi 63% 
fakta

ORNAMON VUODEN 2019 
työmarkkinakyselyyn vastanneista 

palkansaajista ilmoitti, että 
työn kuormittavuus on heillä 

ajoittain tai jatkuvasti liian suuri. 
Vain kolmanneksen mielestä 

kuormittavuus on sopivalla tasolla. 

Tapetilla.
avustukset

TAITEEN EDISTÄMISKESKUS on jakanut 285 000 euroa avustuksia uusille 
prosenttiperiaatteen mukaisille taidehankkeille. Tukea haettiin eniten sairaaloiden 
ja terveyskeskusten kiinteistöjen taideohjelmien toteutuksiin sekä koulu- ja 
päiväkotirakennusten taidehankintoihin eri puolilla Suomea. Suurimmat avus-
tukset saivat Tampereen kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä, molemmat 50 000 euroa. Tampereella taide tuodaan osaksi uuden 
raitiotien pysäkkikatoksia ja pysäkkiympäristöjä. Oulun yliopistollisessa sairaalassa 
toteutetaan uuden sairaalan taideohjelma osana OYS 2030 -uudistamisohjelmaa. 
Tukea sai myös Kuopion yliopistollisen keskussairaalan hanke. Siinä rakennetaan 
taiteesta pelillinen reitti, joka tukee sairaalan kuntoutustoimintaa. Taike tukee 
myös kahden koulun taidehankintoja Laukaalla. Nämä ovat kyseisen kunnan 
ensimmäisiä prosenttiperiaatekohteita. 

Uusia taidehankkeita 

Lähde: Ornamon työmarkkinatutkimus 2019  

hanke

YKSI LUOVIEN ALOJEN palvelu- 
liiketoiminnan muoto on välittäjämäinen 
toiminta asiakkaan ja taiteilijan välillä. 
Näitä taidekonsultteja tai -koordinaat-
toreita toimii muun muassa hankkeissa, 
jotka yhdistävät julkisen taiteen raken-
tamiseen. Ornamon luotsaama Taide 
käyttöön -hanke tukee tänä vuonna 
luovien alojen tekijöitä taidekonsultoinnin 
alkuun. Haaga-Helian järjestämässä 
valmennuksessa on 19 osallistujaa, jotka 
rakentavat konsulttipalveluja omien 
vahvuuksiensa pohjalle ja asiakkaan 
tarpeita ymmärtäen.

Hankkeessa julkaistaan myös syys-
kuussa työkirja luovien alojen tekijöille, 
jotka haluavat palveluistaa osaamistaan. 
Työkirja julkaistaan taidekayttoon.fi 
-sivulla. 

Ymmärrä 
asiakasta

3.19

10



Toteuta visiosi teknisen  
suunnittelupalvelumme avulla.

Tervetuloa osastollemme kuulemaan lisää.
ID Helsinki 9.–10.9.2019
Projektisisustamisen ammattilaistapahtuma 
Tapahtumakeskus Telakka Lue koodi ja 

katso esittely
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Ornamo-
palkintoehdokkaat 

2019

ORNAMO-PALKINTOEHDOKKUUS on muotoilualan arvostettu 
tunnustus. Ornamon jäsenet ehdottavat joukostaan ansioituneita 
ja ajankohtaisia suunnittelijoita ja taideteollisia taiteilijoita, joiden 
parista Ornamon hallitus valitsee kolme ehdokasta. Palkinnon 
voittajan valitsee muotoilualan ulkopuolinen vaikuttaja.  
Ornamo-palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Ornamo-palkintoa  
on jaettu vuodesta 2015.  

Mikä Ornamo-palkinto? 

VUODEN 2019 ORNAMO-palkintoehdokkaat 
ovat muotoilun näkemyksellisiä uudistajia. Heitä 
yhdistää bisnesajattelun lisäksi kansainvälisyys, 
kiinnostus materiaaleihin sekä elinkaariajatteluun. 

Tekstiilisuunnittelija Maija Arela tunnetaan 
paitsi kestävää muotia tekevän perheyritys Arelan 
perustajana, myös työstään kansainvälisessä 
värineuvostossa. 

Teollinen muotoilija Ville Kokkonen toteuttaa 
futuristisia, ekologisuutta edistäviä muotoilupro-
jekteja omassa yrityksessään, tekee materiaali-
kehitykseen liittyvää tutkimustyötä ja opettaa 
Aalto-yliopistossa. 

Kenkäsuunnittelija Minna Peltomäki uudistaa 
Pomarin brändiä ja huomioi työssään pohjoisen 
ilmaston, ikääntyvän väestön ja eettisyyttä 
painottavat kuluttajat.

Ornamo-palkinto on arvostettu tunnustus, joka 
tekee näkyväksi ajankohtaista muotoilua ja taide-
teollista taidetta. Ehdotukset palkinnonsaajiksi 
tulivat Ornamon jäseniltä. Ornamon hallitus valitsi 
26 ehdokkaan joukosta kolme finalistia. Voittajan 
valitsee tänä vuonna Kaupan liiton toimitusjohtaja 
Mari Kiviniemi.

Ornamo-palkinnon voittaja julkistetaan 5.12.  
Musiikkitalossa klo 17. Englanninkielisen pal-
kintotilaisuuden juontaa tänä vuonna Walid O. 
El Cheikh (Aalto EE). Vieraina nähdään myös 
kansainvälisiä vaikuttajia, sillä tilaisuus järjeste-
tään Successfull Europe – How can design serve? 
-designpolitiikkakonferenssin päätteeksi. Varaa 
paikkasi ajoissa ja ilmoittaudu mukaan! 

www.ornamo.fi/ornamo-award-ceremony

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

Saammeko esitellä:
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M
aija Arela (s.1950) pyörittää ty-
tärtensä Annin ja Viivin kans-
sa nimeään kantavaa perheyri-
tystä, joka tunnetaan erityisesti 
kashmirista ja merinovillasta 

valmistetuista neulevaatteista sekä uudenlaises-
ta vaatteidenhuoltopalvelusta. Vaatesuunnittelijan 
koulutuksen saanut Anni Arela on firman pääsuun-
nittelija, humanisti Viivi Arela vastaa viestinnästä 
ja kiertää puhumassa kestävästä kehityksestä.

– Olen hirveän tyytyväinen, että olen päässyt tä-
hän, Maija Arela sanoo. Jos jokin on jäänyt harmitta-
maan, niin se, ettei hän perustanut Arelaa aiemmin. 

– Olen innostunut, jalat irti maasta ja uskallan ot-
taa riskejä, hän luonnehtii itseään. 

ARELALLA ON LIIKE Helsingin Kämp Gardenissa. 
Tuotteita myyvät myös Sokos ja Stockmann sekä 
noin kymmenen muuta jälleenmyyjää Suomessa. 
Yrityksen kasvattamisessa on haasteensa. 
– Haluaisin palkata enemmän ihmisiä, mutta se on 
tiukkaa pienyrittäjälle, hän toteaa.

– Vientiä on mukavasti – Englantiin, Saksaan, 
Ranskaan ja Koreaan – ja sen kasvattaminen vaatii 

Värien rakastaja
Perheyritys Arelan perustaja Maija Arela tunnetaan myös 

työstään kansainvälisessä värineuvostossa.

isoja investointeja. Meillä on PR-toimisto Lontoossa, 
ja olemme saaneet paljon hyvää näkyvyyttä, joka 
poikii myyntiä. Verkkokaupan kautta tuotteita on 
mennyt Yhdysvaltoihin. New York Timesissa on ollut 
useamman kerran juttua, ja silloin kashmiria menee 
todella paljon kaupaksi. Nämä ovat merkittäviä 
edistysaskelia, jotka lisäävät tunnettuutta maail-
manlaajuisesti, Arela toteaa.

Arela sanoo olevansa lifestyle-bisneksessä, ei 
vaatebisneksessä. Se tarkoittaa, että vaate voi olla 
osa sisustusta, kuten kaunis aamutakki seinällä 
roikkumassa, tai että vaate voi toimia hyvän olon 
lähteenä. 

– Itse koen, että kashmir rentouttaa. Pehmeä 
vaate hyväilee ja antaa levon, kun laitan sen päälle 
työpäivän jälkeen, hän sanoo. Kashmir sopii hänen 
mielestään hyvin Suomen ilmastoon, koska se on 
lämmin, mutta ei hiostava.

KESKUSTELU VAATETEOLLISUUDEN eettisyydestä 
ajaa Arelan mielestä yrittäjät turhan ahtaalle. 

– Vaateteollisuus on laitettu syylliseksi moneen 
asiaan, ja syystä. Meillä on laadukkaita tuotteita 
ja tuotantoketju on hyvin näkyvillä, ja pyrimme 
jatkuvasti parantamaan toimintaamme, hän toteaa.

– Elastaania on ruvettu pitämään myrkyllisenä ja 
pahana asiana, mutta asiat eivät ole mustavalkoisia. 
T-paita pysyy pitkään ryhdikkäänä, kun siinä on 
elastaania. Elastaanipuuvillaa voi myös kierrättää, 
sillä sitä voi tehdä eri tavoin, Arela jatkaa.

Hän haluaa tehdä kestäviä vaatteita ja tarjoaa 
niille lisäksi maksullista huoltopalvelua. Vastuulli-
suutta hänelle on myös se, että tuotetta tehdään niin 
pieni erä, ettei mitään mene hukkaan. 

Puhtaasta valkoisesta on Arelan 
mukaan tulossa luksusväri, 
kun materiaalien kierrätys tuo 
rusehtavia sävyjä muotiin.
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– Meille tulee vielä huollettavaksi kymmenen vuotta vanhoja 
tuotteitamme. Olen siitä tyytyväinen, vaikka se tarkoittaisikin 
vähemmän uusien tuotteiden myyntiä, hän toteaa. Tärkeintä on, 
että asiakas on tyytyväinen ja vaate säilyy pitkään käytössä. 

Aluksi vaatteita huollettiin ilmaiseksi, mutta palvelun suosio 
yllätti. Huoltaminen tulee silti huomattavasti edullisemmaksi kuin 
uuden vaatteen hankkiminen. 

– Huoltaminen on jo meille merkittävää liiketoimintaa, ja samalla 
se toimii kuin takuuna ostajalle.

Kashmirvaatteiden huoltoon Arela myy kashmirkampaa, jolla 
saa nukan pois. Arela on kehittänyt myös vegaanisen pesuaineen, 
joka valmistetaan Haminassa ja tuoksutetaan bergamotilla ja 
seetripuulla.  

Arelan neuleet tehdään Nepalissa, merinolanka tulee Italiasta ja 
kashmir Kiinasta. Puuvilla tulee Turkista ja vaatteet siitä ommel-
laan Virossa. Pellavavaatteet tehdään alusta loppuun Liettuassa. 
Baltiassakin tuotantokustannukset ovat kallistumassa. 

– Tuotantokustannuksemme eivät ole pienet, emmekä ole sitä 
hakeneetkaan, Arela toteaa. T-paitamme maksaa 65 euroa, mutta 
se kestää paljon kauemmin kuin kympin t-paita.

Kuvissa on Arelan talven 

2017 sekä tulevan talven 

2019 mallistoa. Maija Arela 

bongailee värisävyjä ja 

väriyhdistelmiä maailmalta, 

muun muassa lempikau-

pungeistaan Pariisista ja 

New Yorkista. 

K
R

IS
T

IIN
A

 M
Ä

N
N

IK
K

Ö

M
A

R
K

U
S

 P
A

J
U

N
IE

M
I

3.19

15



KAIKKI LÄHTI VÄREISTÄ. Niistä Maija Arela oli kiin-
nostunut jo vauvana. Näin hänelle on kerrottu: kolmen 
kuukauden ikäisen tytön koko olemus muuttui, kun paikalle 
pyyhälsi täti kukka-aamutakissa.

Arelasta tuli väriasiantuntija, joka haarukoi tulevia 
muotivärejä kansainvälisen värineuvoston Intercolorin 
jäsenenä ja puheenjohtajana. Ensin hän suunnitteli 
kuitenkin ruskeita ja beigejä kuoseja tehtaissa 1970-luvulla. 
Suuret kukkakuviot vaihtuivat öljykriisin myötä pieniin 
valkaisemattomalle pohjalle tehtyihin kuvioihin, sillä 
suurten väripintojen tekeminen oli kalliimpaa.

Tekstiiliteollisuudella oli vielä Suomessa omaa tuotantoa 
laajamittaisemmin kuin nykyään. 

– Tuohonkin aikaan oli kuitenkin lottovoitto saada 
työpaikka tehtaasta, Arela kertoo. Nuori tekstiilitaiteilija 
ei voinut kieltäytyä Tampellan tarjoamasta työpaikasta, 
vaikka haaveissa oli ollut myös ulkomaille lähtö.

Arela oli Tampellassa kymmenen vuotta, kunnes Tam-
pella fuusioitiin Finlaysoniin. Finlaysonilta Arela siirtyi pian 
Tekstiilipaino Heleniukselle, missä hän teki yhteistyötä 
esimerkiksi Luhdan kanssa ja suunnitteli lastenvaatekuose-
ja Reimalle ja Tutalle.  Heleniuksella hän ajoi läpi muutoksia 
resepteihin värien osalta.  

Helsingin Fredrikinkadulla sijaitsevalla Arela Studiolla 
roikkuu rekissä ensi talven mallistoa, jossa näkyy esimer-
kiksi ruskeaa ja oranssia. Puhtaasta valkoisesta on Arelan 
mukaan tulossa luksusväri, kun materiaalien kierrätys tuo 
rusehtavia sävyjä muotiin. 

– Työ kansainvälisessä värineuvostossa on ollut minulle 
todella tärkeää. Pidän edelleen väriluentoja, jotka ovat aika 
työteliäitä, mutta rakastan sitä työtä aivan hirveästi.

1975

1982

1987

1991

2003

2006

2012

2013

Valmistuu tekstiilitaiteilijaksi  
Taideteollisesta korkeakoulusta.

Texo ry valitsee Vuoden  
tekstiilitaiteilijaksi.

U R A

Menee mukaan kansainvälisen väri-
neuvoston Intercolorin toimintaan.

Perustaa tekstiilialan yrityksen  
Niinnon Oy:n miehensä kanssa.

Suomen Intercolor-yhdistyksen IC-
fin ry:n puheenjohtaja (vuoteen 2012) 
ja kansainvälisen Intercolorin vara-
puheenjohtaja ja hallituksen jäsen 
(2004–2008)

Värineuvosto määrittää  
maailman muotivärit  

Kansainvälisessä värineuvostossa puhutaan maailmanpolitii-
kasta ja ajankohtaisista teemoista. 
– Ensin on ideakokous, jossa ei ole yhtäkään väriä mukana. 
Tuomme kokoukseen lehtijuttuja, puhumme katsomistamme 
elokuvista ja lukemistamme kirjoista. Kehitämme teemat, ja 
seuraavassa kokouksessa tuodaan teemoihin värit, värineu-
voston jäsen Maija Arela kertoo. Väreistä tehdään lopulta 
värikartta, joka määrittää kahden vuoden päästä katukuvas-
sa näkyviä muotivärejä.

– Koska suunnittelemme värejä aina kaksi vuotta eteen-
päin, meidän täytyy ajatella sitä, mitä tulevaisuudessa näkyy. 
Esimerkiksi keskustelu ilmastonmuutoksesta on näkynyt 
värineuvostossa jo pitkään. Vihreästä on puhuttu uutena 
mustana, Arela sanoo.

Kesä- ja talvivärit eivät enää erotu toisistaan yhtä selvästi 
kuin ennen. Esimerkiksi Kolumbiassa niillä ei ole koskaan 
ollutkaan eroa. Makutottumuksissa on yhä eroa eri maissa. 
– Saksassa, Italiassa ja Ranskassa miehilläkin on pastelli-
sempia värejä, joita Suomessa vielä vierastetaan.

Kuvassa on Arelan talven 2009 mallistoa. – Tuotteitamme 

käytetään vielä kymmenenkin vuoden jälkeen. Tiedämme 

sen siitä, että niitä tulee huoltoon, Maija Arela kertoo.

Perustaa Arelalizza Oy:n.

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi.

Perustaa Arela Oy:n.
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Tulevaisuuden tulkki
Teollinen muotoilija Ville Kokkosta kiinnostaa tieteen ja tekniikan kehitys.

V
ille Kokkonen  (s. 1975) on juuri lo-
pettanut kolmen vuoden pestinsä 
Aalto-yliopiston professorina. Muo-
toilun käytänteet -professuuriin 
haluttiin yritysmaailmassa toimiva 

henkilö, joka tutustuttaisi opiskelijat yritysmaail-
man realiteetteihin.

Suomessa kalusteteollisuus on pienentynyt ja 
isoja valmistajia on enää muutama.

– Yrityksen ei tarvitse enää osata kaikkea, vaan 
valmistus, logistiikka ja verkkokauppa voidaan 
hoitaa verkostojen kautta muualla, Kokkonen 
toteaa. Vapaampi start-up-maailma ja automaatio 
koskettaa kalusteteollisuuttakin, joka on yhä 
myös puuta ja metallia. 

Tietoa, jota älylaitteet keräävät ihmisten 
käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista, hyödynne-
tään jo esineiden valmistamiseen, ja jatkossa sen 
rooli korostuu. Otetaan esimerkiksi tuoli. – Kun 
suunnitellaan jotain, missä ihmisen paino on ison 
osan päivästä, se liittyy myös ihmisen fysiologisiin 
määreisiin eikä vain estetiikkaan ja mukavuuteen, 
Kokkonen selventää.

KOKKONEN PITI OPETTAMISESTA ja nuoriin 
lupauksiin tutustumisesta. Hän jatkaa opettamis-
ta Aallossa vielä lukukauden osa-aikaisesti, mutta 
päätyö on oman suunnitteluyrityksen pyörittä-
minen. Kokkonen asuu pienessä kylässä Sveitsin 
Alpeilla ja tekee myös näyttelyprojekteja yhdessä 
arkkitehtivaimonsa Florencia Colombon kanssa.  
Pariskunta vastasi muun muassa Kansallismuse-
ossa viime talvena olleen 10 000 vuotta muotoilua 
-näyttelyn konseptista, kuratoinnista ja näyttely-
arkkitehtuurista.

Kokkonen on tehnyt myös tuotekehitykseen 
liittyvää akateemista tutkimustyötä. Sen johdosta 
hän sisällyttää aina systemaattisen tiedonkeruu-
menetelmän omaan tuotekehitysprosessiinsa.

2000-luvulla Kokkonen työskenteli Artekin 
muotoilujohtajana. Hän muistelee aikaa Artekissa 
lämmöllä.

– Artek oli silloin jännässä vaiheessa. Avasimme 
konttorit New Yorkiin, Tokioon ja Berliiniin. 
Kansainvälistyminen oli alan yrityksille ainoa tapa 
pysyä hengissä. Artek oli pieni, mutta asioita kat-

Ville Kokkosen suunnittelema  

aurinkoenergiaa keräävä matka-

käyttöinen varjo toimii esimerkiksi 

valokuvaajan työvälineenä.
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sottiin laaja-alaisesti ja tehtiin materiaalitutkimusta 
ja yhteistyötä tieteen ja taiteen saralla. Samaan 
aikaan tehtiin kulttuuriprojekteja, joissa pidettiin 
huolta yrityksen arvoista ja historiasta. Historiasta 
pystyi aina ammentamaan, koska siitä oli kirjoitettu 
niin paljon.

Sveitsiin hän päätyi, kun sveitsiläinen muotoiluyri-
tys Vitra osti Artekin ja kutsui Kokkosen tutkimus- 
ja tuotekehitystiimiinsä Baseliin. 

– Olin siinä tehtävässä noin vuoden, mutta en 
muuttanut Baseliin. Muutimme ensin Zürichiin ja 
sieltä kolme vuotta sitten tänne pieneen kylään, 
Kokkonen kertoo Skypen välityksellä Sveitsistä.

Skypen kautta hoituu moni työasia. Kokkonen 
pyrkii minimoimaan matkustamista, mutta ajattelee, 
että välillä on tavattava ihmiset myös kasvokkain. 
Hän miettii työkseen sitäkin, miten virtuaaliset 
kohtaamiset paranisivat.

VITRALLA KOKKONEN perehtyi syvällisesti 
toimistokalusteiden maailmaan. Hän luonnehtii 
Vitraa erittäin tekniseksi yritykseksi, joka hallitsee 
laaduntarkkailun sveitsiläisellä pieteetillä. Tekni-
syys kiinnostaa Kokkosta, joka on tehnyt urallaan 
paljon tuotekehitysprojekteja. Hän on suunnitellut 
aurinkoenergiaa keräävän, kokoontaitettavan 
varjon, jolla esimerkiksi valokuvaaja voi ladata 
työvälineensä matkalla, ja muotoillut sisäilmaa 
puhdistavan älyviherseinän, joka sai Fennia Prize 
-muotoilupalkinnon vuonna 2017. 

–Se oli kiehtova projekti, koska viherseinä on tyhjiö, 
jonka pitää olla täysin vesi- ja ilmatiivis. Siihen oli 
sisällytettävä toimivat ”keuhkot”: anturit, vesisäiliöt 
ja puhaltimet, ja sen piti olla mahdollisimman 
huoltovapaa. Muodon piti olla toimiva, mutta vain 
kasvit saivat näkyä, Kokkonen kertoo.

Viherseiniä valmistaa jyväskyläläinen Naava-yri-
tys, joka halusi riveihinsä ulkopuolisen muotoilijan. 

– Toinen perustajista, Niko Järvinen, on sisällä 
biotekniikassa. Se on hanke, jota en ikinä olisi voinut 
tehdä yksin. Nyt ideoimme uutta tuotetta. Biokom-
ponenttien on tarkoitus olla piilossa, mikä tekee 
muotoilijan tehtävästä haasteellisen.

Aurinkoenergian hyödyntämisessä Kokkonen 
näkee paljon kehityspotentiaalia. 

– Keski-Euroopassa se on pitkällä verrattuna 
Suomeen, mikä on tietysti normaalia, koska 
Suomessa on pitkä talvi ja lyhyempi aika aurinkoe-
nergian keruuseen.  Kaupallisia rajoitteita asettaa 
akkuteknologia, jonka kehittymistä sähköautojen 
yleistyminen toisaalta nopeuttaa. 

– Kennoteknologia kehittyy koko ajan. Teen 
Sveitsissä yhteistyötä yrityksen kanssa, joka on 
edelläkävijä siinä, miten kennoja voidaan hyödyntää 
talojen julkisivupaneeleissa ja katoissa. Täällä on 
paljon tiilikattoisia rakennuksia, ja yritys on kehit-

Mitä mielenkiintoista uutta Suomessa syntyy?  

– Kaikki tutkimus ja tuotekehitys, joka liittyy ekologisuuteen ja materiaalinkäytön 
kestävään tehokkuuteen, on tärkeää ja kiinnostavaa. Suomessa on valtavat 
metsävarat ja UPM ja Stora Enso tekevät merkittävää tutkimusta. Kaikki ei tule 
julkisuuteen toisaalta kilpailun takia ja toisaalta siksi, että isot yritykset eivät 
kehitä kaikkia ideoita eteenpäin, koska voittoa pitää tulla lyhyellä aikajänteellä. 
Ideoista voisi hyvin syntyä pienempiä yrityksiä ja pienimuotoista toimintaa, jonka 
ei tarvitsisikaan välttämättä kasvaa, Ville Kokkonen toteaa.

– Valo on toinen tärkeä aihealue. Suomessa on huippuosaamista fotoniikan 
saralla. Itä-Suomen yliopisto kehittää huikeita sovelluksia, joita hyödynnetään 
tietotekniikassa, materiaalien kehityksessä ja lääketeollisuudessa. He ovat pys-
tyneet 3D-tulostamaan nanoluokan tarkkuudella optoelektroniikkaa. Nyt linssejä 
pystytään tekemään lasin spektrien tarkkuudella, mutta ilman lasia, tulostamalla 
muovista. Sovelluksia voi olla lääketeknologiassa, älypuhelimissa ja ties missä 
lukulaitteista avaruusteknologian sovelluksiin. 

Sivupöytä on tehty ultrakevyistä  

hiilikuituprofiileista. Jänniteliitos pitää 

rakenteen kasassa.

Ville Kokkosen Iwatemolle suunnittelema jakkara on 

tehty puukomponenteista, ilman liimaa tai ruuveja.
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Aurinkoenergian 
hyödyntämisessä Kokkonen
näkee paljon kehitys-
potentiaalia.

Artekille suunniteltu White Light -sarja on 

voittanut lukuisia palkintoja ja Art Institute 

Chicago on ottanut valaisimet pysyvään koko-

elmaansa. Kuvassa valaisin White 1 vuodelta 

2010 –  pöytä- ja kirkasvalo.

1995

2002

2003

2005

2014

2016

Valmistuu Taideteollisesta korkea-
koulusta.

U R A

Aloittaa opiskelun Ontario College 
of Arts & Design -yliopistossa  
Kanadassa.

Perustaa oman muotoilutoimiston, 
asiakkaina mm. Nokia ja Iittala.

Työskentelee Artekilla mm.  
muotoilu- ja tuotekehitysjohtajana.

Jatkossa esineiden valmistamisessa hyödynnetään 

yhä enemmän älylaitteiden ihmisistä keräämää 

tietoa, Ville Kokkonen kertoo.

Muuttaa Sveitsiin ja työskentelee 
vuoden Vitran tutkimus- ja tuotekehi-
tystiimissä. Perustaa yrityksen, Ville 
Kokkonen Office for Industrial Design 
GmbH.

Aalto-yliopiston muotoilun käytän-
teet -professori heinäkuuhun 2019.

tänyt kennon, joka on täysin tiilikaton näköinen, 
Kokkonen kertoo.

KOKKONEN HARKITSI ALUN PERIN arkkitehdiksi 
tai graafiseksi suunnittelijaksi opiskelemista. 
Aloittaessaan opintonsa Kanadassa hän näki, mitä 
teollinen muotoilija tekee.

– Luokka oli täynnä pienoismalleja ja yhden suhde 
yhteen -malleja. Se maailma tuntui todella kiehtovalta, 
sanoo Kokkonen, jota kiinnostavat myös perinteiset 
esineet, joilla on rikas käsityöhistoria. Vanhoista tek-
niikoista voi oppia, ja joitakin asioita ei kerta kaikkiaan 
voi tehdä automaation ja robotiikan avulla.

Juuri nyt Kokkonen on tyytyväinen siellä, missä 
on.  – Olen juuri suunnittelemassa valaisinta itäval-
talaiselle yritykselle, ja projektiin sisältyy klassinen 
typologia: teen riippuvalaisinta, mutta kyseisen 
lasiyrityksen osaaminen liittyy optiikkaan. Mukaan 
tulee viimeisin led-teknologia, mutta samalla 
kyseessä on esine, jota katsotaan. Olen pystynyt 
säilyttämään traditionaalisen teollisen muotoilun 
toimiston tavan toimia eri sektoreilla, vaikka tänä 
päivänä onkin hyvä erikoistua. Pystyn seuraamaan, 
mihin tiede ja tekniikka menee ja hyödyntämään sitä 
projekteissa, Kokkonen toteaa.
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M
inna Peltomäki (s. 1970) on aina 
kiinnittänyt huomiota kenkiin. 
Hän etsii täydellistä kenkää, jon-
ka materiaalit, mittasuhteet ja 
istuvuus olisivat kohdallaan. Hän 

käyttää itsekin suunnittelemiaan jalkineita, koska 
haluaa nähdä, miten ne toimivat käytännössä. 

– Kenkä on kiehtova kolmiulotteinen tuote, joka 
rakennetaan ompelemalla tasaisesta materiaalista. 
Tekeminen on tarkkaa millimetrityötä, Peltomäki 
toteaa. 

Varsinkin nuoret kuluttajat ovat kiinnostuneita 
valmistustapojen eettisyydestä. Pomarfin Oy, jonka 
malliston suunnittelusta Peltomäki oman suunnit-
teluyrityksensä kautta Design Managerina vastaa, 
on tuonut markkinoille vegaaniset jalkineet, joiden 
valmistuksessa ei ole käytetty mitään eläinperäistä 
– ei nahkaa, turkista, villaa eikä liimoja, jotka on 
keitetty luista. Toinen uutuus on ekologisempana 
vaihtoehtona markkinoitava Terracare -nahka. 

– Se on Saksassa parkittua, tunnetuilta tiloilta 
tulevaa vuotaa, jonka kaikki osat hyödynnetään, 

Kenkiä banaanista tai palmun lehdistä?

– Haemme koko ajan uusia materiaaleja ja kokeilemme, voisiko 
kenkiä valmistaa vaikkapa banaanista tai palmun lehdistä. Emme 
ole vielä löytäneet sellaista laatua, joka kestäisi ja toimisi meidän 
ilmastossamme vaatimustemme mukaan, Minna Peltomäki kertoo. 

– Nahka on ruokatuotteen sivutuote. Emme käytä vain nah-
kansa vuoksi kasvatettujen eläinten nahkaa. Mutta jos lihansyönti 
vähenee, kuten on todennäköistä, täytyy vaihtoehtoisia materiaa-
leja löytää. Kuitenkin niin, että jalkineen käytettävyys ja kestävyys 
eivät kärsi. Tuotteen on toimittava ilmastossamme ja kestettävä 
käyttöä, muuten se ei palvele kuluttajaa, hän toteaa. 

Minna Peltomäen Pomarille suunnittelemat 

kengät ovat kevään 2018 mallistoa.
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Täydellisen kenkäparin 
metsästäjä

Jalkinesuunnittelija Minna Peltomäki vetää Pomarin  
suunnittelutiimiä erittäin kilpaillulla alalla.

Peltomäki kertoo. Vastuullisuuteen Pomar pyrkii 
myös ekologisemmilla työtavoilla: minimoimalla 
leikkuujätteen, vähentämällä kemikaalien käyttöä ja 
toimimalla lähellä päämarkkina-aluettaan Pohjoismaita. 
Pomarin kengät valmistetaan Pärnussa Virossa. Se 
on harvinaista, sillä enää kolme prosenttia maailman 
kengistä tulee Euroopasta. Suurin osa kengistä tehdään 
Aasiassa. Yhdysvaltojen markkinoille kenkiä tulee myös 
Etelä-Amerikasta ja Meksikosta.  

– Meille on tärkeää, että kengät tehdään Euroopassa 
eurooppalaisin arvoin, työsuojelusäännöksin ja kemian 
säännösten mukaisesti. Ei ole lapsityövoimaa eikä pitkiä 
kuljetusmatkoja ja jätteet kierrätetään asianmukaisesti, 
Peltomäki toteaa.

PELTOMÄESTÄ OLISI VOINUT TULLA myös tekstiili- tai 
vaatesuunnittelija taikka arkkitehti. Kaitaan kuvataide-
lukiosta valmistuneena hän lähti kokeilemaan jalki-
neenvalmistuksen opiskelua Tampereelle Hervannan 
ammattioppilaitokseen ja jatkoi Wetterhoffin käsi- ja 
taideteollisuusoppilaitokseen, missä on myöhemmin 
toiminut vierailevana opettajana.

Peltomäki oli ensin Seinäjoella Janitalla töissä 
1990-luvulla ja oppi perustaidot kokeneiden mallimes-
tarien opissa. Sieltä hän jatkoi Tampereelle Aaltoselle, 
missä hän veti suunnittelutiimiä.  Hän pitää yhtenä 
uransa käännekohdista ja oppimisen paikoista sitä, että 
oli mukana Aaltosen valmistuksen siirtämisessä Viroon. 

Suomessa alan yritysten yllä on leijunut tummia 
pilviä. Janita lopettaa kenkien valmistuksen vuoden 
loppuun mennessä. Yritys perusteli päätöstä Venäjän 
kaupan hiipumisella ja tuotannon siirtymisellä halpa-
tuotantomaihin. Monille alan yrityksille, kuten Karhulle 
ja Palmrothille alihankintaa tehnyt parkanolainen 
Avec-Shoe puolestaan ajautui toukokuussa konkurssiin. 

– Suomessa nahkakenkien valmistus teollisesti hiipuu. 
On suuri sääli, että osaaminen katoaa, Peltomäki toteaa.

 
POMARIN MENESTYKSEN AVAIN on Peltomäen 
mukaan erikoistuminen – tehdään pohjoiseen ilmastoon 
ja suomalaiseen jalkaan sopivia jalkineita. Pomarin 

– Laadukkaan jalkineen tunnistaa siitä, että 

se on jämäkkä, ryhdikäs, pohja on kauniisti 

liimattu, tikit ovat suorat ja vuoren reunat 

siistit, Peltomäki luettelee.

vientimaita ovat lähinnä viileän ilmanalan maat, 
kuten Ruotsi, Norja, Venäjä, Japani, Pohjois-Espanja 
ja Italian alppiseudut. 

Peltomäki vetää Pomarilla kolmen suunnittelijan tii-
miä. Hän osallistuu myös brändin kehittämiseen sekä 
markkinointiin messuilla ja sosiaalisessa mediassa. 

Globaali kilpailu on kovaa, joten brändiin ja uuden 
kehittämiseen on satsattava. Pomar on Peltomäen 
mukaan uudistunut joka sesongissa. 

– Kymmenen vuotta sitten myydyimmät tuotteet 
olivat ihan erilaisia. Nyt myydään nuorekkaampaa 
ja vahvasti ajassa kiinni olevaa tuotetta. Tuotteen 
ilmeen tulee silti kestää yhtä kauan kuin kenkä 
kestää fyysisiltä ominaisuuksiltaan, Peltomäki linjaa.

Pomar-brändi koostuu Peltomäen mukaan 
eettisistä valmistustavoista, kestävyydestä, 
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Peltomäen Pomarille suunnittelemat GORE-TEX-huopikkaat on 

palkittu Fennia Prize Honourable Mention -muotoilupalkinnolla.

Terveysseikkojen lisäksi 
Peltomäkeä kiehtovat 
suunnittelijana erilaiset 
lifestyle-kuluttajaryhmät.

1992

1995

1996

1997

2004

2009

2016

Valmistuu artenomiksi jalkinesuunnitte-
lun linjalta Wetterhoffin käsi- ja taide- 
teollisuusoppilaitoksesta.

U R A

Valmistuu jalkineenvalmistajaksi  
Hervannan ammattioppilaitoksesta.

Suunnittelijaksi Janita Oy:lle Seinäjoelle.

Suunnittelijaksi kenkätehdas Aalto-
selle Tampereelle.

Perustaa oman yrityksen, Design  
Peltomäki Tmi.

Aloittaa Pomarfin Oy:n naisten  
malliston pääsuunnittelijana.

Nimitetään Pomarfinin Design  
Manageriksi.

ajankohtaisesta ilmeestä sekä siitä, että jalkine sopii 
pohjoiseen ilmastoon sekä pohjaltaan että materi-
aaleiltaan. Viimeksi mainittuihin teemoihin Pomar 
vastaa erityisesti vedenpitävillä ja hengittävillä 
GORE-TEX-jalkineillaan. Suomalaisen talviklas-
sikon huopikkaan innoittamana on suunniteltu 
GORE-TEX-huopamallisto, jonka saama Fennia 
Prize Honourable Mention -muotoilupalkinto oli 
yksi Peltomäen uran huippuhetkistä.

– Myös pohjia kehitämme jokaiseen sesonkiin. 
Työni teemoja on suunnitella talvipohja niin, että se 
pitää liukkailla keleillä, esimerkkeinä Pomar GRIP+ 
ja Traction+ sekä liukuestepohjat. Pohjasta ei saa 
tulla liian painava, mutta sen pitää kuitenkin olla 
jämäkkä, Peltomäki kertoo. Pomarille on tärkeää 
palvella ikääntyvää väestöä. 

– Ennen puhuttiin täti- ja pappakengistä, mutta 
nykyisin ikä ei määritä pukeutumista. Meillä on 
ortomallisto, jossa on laajempi lesti, mutta muuten 
sama ulkonäkö, Peltomäki kertoo. 

– Ikä tuo mukanaan vaivaisenluita ja turvotusta 
jalkoihin, ja jos on diabetes, kengissä ei saa olla 
painavia saumoja, hän jatkaa.

Lesti on puinen tai muovinen kappale, jonka 
päälle kenkä valmistetaan. Suomalaisilla on leveäm-
pi jalka kuin eurooppalaisilla keskimäärin, joten 
kengän tilavuus ja istuvuus on tärkeää. Mukavuuden 
merkitys kasvaa muutenkin jatkuvasti. – Huonosti 
istuvaa, epämukavaa kenkää ei kukaan enää hyväk-
sy. Ennen kenkiä ajettiin sisään pari viikkoa ja ne 
kalvoivat aluksi. Nyt kengän pitää olla heti mukava, 
Peltomäki kertoo.

Terveysseikkojen lisäksi Peltomäkeä kiehtovat 
suunnittelijana erilaiset lifestyle-kuluttajaryhmät. – 
On maratoonareita, manganuoria ja hevareita sekä 
ihmisiä, jotka pukeutuvat aina sporttivaatteisiin. 
Peltomäellä on monialainen näkemys ja hän on 
kiinnostunut kaikesta. – Haluan ymmärtää kauppaa 
ja kuluttajia ja nähdä todellisuuden suunnittelupöy-
dän ulkopuolella. Siitä, mitä kuluttajat haluavat nyt, 
pitää muodostaa näkemys, mikä puhuttelee heitä 
vuoden päästä, hän toteaa.

Uransa onnistumisiin Peltomäki laskee Ruotsissa 
perustalvikengän aseman saaneet lammasturkis-
vuoriset curling-kengät.

– Ruotsalaiset ovat ymmärtäneet, että turkisvuori on ihana 
talvella, koska se on lämmin ja kuitenkin hengittävä. Suo-
messa on totuttu maksamaan hiukan vähemmän kengistä, 
Peltomäki toteaa. 

Päätyönsä jalkinesuunnittelun ohella Peltomäki tekee 
omassa suunnitteluyrityksessään muun muassa graafista 
suunnittelua, sosiaalista mediaa ja valokuvausta. Häntä 
kiinnostaa myös palvelumuotoilu.

3.19

22



Ehdota  
Ornamo-palkintoehdokasta  

vuodelle 2020!  
Kolme Ornamo-palkinnon voittajaa kertoo, miten tunnustus on vaikuttanut heidän 

elämäänsä. Minkälaisia ehdokkaita he toivoisivat näkevänsä ensi vuodelle? 

Täysiverinen taiteilija esiin

”Olen saanut Ornamo-palkinnon kautta uskottavuutta. Palkintoa noteerataan alaa laajem-
malti ja nimi jää ihmisten mieleen positiivisessa valossa. Itselleni palkinto oli ensisijaisesti 
tunnustus. Viesti työni arvostamisesta on minulle todella tärkeää.

Mielellään näkisin ehdokkaana täysverisen taiteilijan. Ehdotan itsekkäästi lasialan 
tekijää, koska lasi on niin marginaalissa, vaikka alalla tapahtuu paljon. Meillä on hienoja 
muotoilun tai lasitaiteen koulutusta saaneita tekijöitä, ja alalle on tullut paljon myös uusia 
taiteilijoita kuvataiteen kentältä, joten dialogia mielestäni on.” 

vuoden 2018 voittaja, lasitaiteilija ja muotobetoni-innovaation kehittänyt renata jakowleff

Ratkaisijat jalustalle

”Olin palkinnostani todella otettu ja onnellinen erityisesti siitä, että sain 
tunnustusta työstäni oman alan kollegoilta. Palkinto kannusti jatkamaan yhä 
innokkaammin palvelumuotoilun kehittämistä ja sen käytön lisäämistä. Uskon, 
että palkinto lisäsi tietoisuutta palvelumuotoilusta. 

Haluaisin nähdä ehdokkaita, jotka yrittävät muotoilun avulla löytää 
ratkaisuja yhteiskunnallisesti merkittäviin ongelmiin, kuten ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen. Lisäksi toivon ehdokkaita, jotka ovat ryhtyneet hyödyntämään 
keinoälyä muotoilussa ja ovat sitä kautta uudistamassa muotoilua.”

vuoden 2017 voittaja, palvelumuotoilija mikko koivisto

Ehdolle vaikka vastavalmistunut

”Arvostan suuresti Ornamo-palkintoa. Olen siitä vieläkin kovin kiitollinen. Palkinto 
toi aikanaan paljon positiivista pöhinää. Esiinnyin silloin televisiossa CNN-uutiska-
navaa myöten. Asiakkaani hehkuttivat palkintoa ja tätä kautta sain näkyvyyttä. 

Toivoisin ehdokkaaksi luovia yrittäjätyyppisiä henkilöitä, vaikka vastavalmistu-
neitakin, jos heidän joukostaan on jollain tavalla poikkeuksellisia yksilöitä. Tällainen 
voisi olla vaikkapa pelintekijä, jolla on fantastinen visuaalinen tulokulma.” 

vuoden 2016 voittaja, automuotoilija pasi pennanen

Voita lahjakortti Finnish Design Shopiin! 
Ehdota meille Ornamo-palkintoehdokasta verkossa ja voita lahjakortti Finnish Design Shopiin.  

Arvomme kaikkien ehdottajien kesken kaksi 150 euron arvoista lahjakorttia muotoilun verkkokauppaan.  

www.ornamo.fi/ornamo-palkinto-2020
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Lakimies vastaa.

ONKO KYSEESSÄ ylityö vai lisätyö? Miltä osin 
sovitut työajat ylittävä työ on tehty esimiehen 
aloitteesta? Paulan kannattaa katsoa tarkkaan läpi 
työsopimuksen ehdot koskien työaikaa ja liukumaa. 
Mikäli työsuhteeseen sovelletaan jotakin työeh-
tosopimusta, myös siinä voi olla laista poikkeavia 
määräyksiä työaikaan liittyen. 

Työaikalain (1996/605) mukaan kyse on ylityöstä, 
kun ylityö tehdään työnantajan aloitteesta, työhön 
on saatu työntekijän suostumus – pääsääntöisesti 
kussakin tilanteessa erikseen – ja ns. säännöllinen 
työaika ylittyy. 

Lain nojalla vuorokautinen säännöllinen työaika 
on enintään 8 tuntia ja viikoittainen enintään 40 
tuntia. Korvaus ylityöstä on lähtökohtaisesti 50 
prosentilla korotettu palkka, pl. vuorokautisen 
ylityön osalta kahden ensimmäisen ylityötunnin 
jälkeen korvaus nousee 100 prosentilla korotetun 
palkan suuruiseksi. 

Ylityöstä tulee pitää erillään lisätyö: mikäli on 
sovittu, että työntekijän säännöllinen työaika on 
esim. kuusi tuntia vuorokaudessa, on tämän ylittävä 
vuorokautinen työaika lakisääteiseen maksimiin 
eli kahdeksaan tuntiin saakka lisätyötä, ja tämän 
jälkeen ylityötä. Korvaus lisätyöstä on lain mukaan 
vähintään sama palkka kuin säännöllisellä työajalla. 
Myös lisätyön tulee tapahtua työnantajan aloittees-
ta. 

Yli- ja lisätöistä on pidettävä erillään liukuvaan 
työaikaan kuuluvat säännöllisen työajan ylitykset; 
työntekijän omasta aloitteesta tapahtuva, enintään 
3 tuntia vuorokaudessa säännöllisen työajan ylittävä 
työ on saldotuntien kerryttämistä. Liukuvasta työ-
ajasta on syytä aina sopia kirjallisesti ja sovittaessa 
tulee lain mukaan sopia seuraavista asioista:

•  kiinteä työaika eli päivittäinen aika, jolloin työpai-
kalla on oltava (esim. ma-pe klo 9–15 välillä),

•  vuorokautinen liukuma, enintään 3 tuntia (esim. 
saa tulla töihin 8–9 välillä ja poistua klo 15–17)

•  liukumasaldosta eli säännöllisten työaikojen 
enimmäisylityksistä ja alituksista (esim. +-30h),

•  lepoaikojen sijoittamisesta

On hyvä samalla myös sopia tasoittumisjaksosta, 
joiden aikana kertyneet saldotunnit tulee käyttää 
vapaina. Mikäli työaikoihin liittyvä sopiminen on 
ollut epäselvää, suosittelen pyytämään lisätietoa ti-
lanteesta aina ensi vaiheessa työantajalta ja tarpeen 
mukaan olemaan yhteydessä työpaikan luottamus-
henkilöön taikka juridiseen asiantuntijaan. Lisätie-
toa aiheesta saa myös esim. Työsuojeluhallinnon 
verkkosivuilla osoitteessa www.tyosuojelu.fi.

Kysymykseen vastasi Ornamon lakimies 
Jussi Ilvonen. Palsta käsittelee  

muotoilualan oikeudellisia kysymyksiä  
tapausesimerkkien kautta.

Ylityö, lisätyö ja liukuva työaika
Palvelumuotoilija Paula tekee pitkää päivää suunnitteluprojektissa. 
Työtunnit eivät tahdo riittää ja kuukausien myötä ylitöiden määrä 
on vain kasvanut. Vuoden määräaikainen työsuhde on kaiken lisäksi 
päättymässä. Käytössä on liukuva työaika, työsopimuksessa tarkem-
min eritellyllä tavalla. Paula haluaa tietää, millainen korvaus hänelle 
kuuluu ylimääräisestä tehdystä työstä. 

Lähetä kysymys
jussi.ilvonen@ornamo.fi

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

3.19

25



Kun 
työelämässä 

sattuu, meillä 
tapahtuu.

KOKO tarjoaa turvaa, tukea ja 
tulevaisuudenuskoa korkeasti 

koulutetuille. Tee fiksu päätös ja 
varmista selustasi työelämässä. 

kokokassa.fi



Kiinnostu 
ihmistaidoista   

Metafora purjeveneestä on valmennus-
toimisto Avantagen vetäjän Virpi 
Haaviston suosikki kuvaamaan työ-
yhteisöä. Kippari katsoo horisonttiin 

ja hänellä on usein taskussaan strategia. Jokaisella 
veneessä olevalla on oma selkeä tehtävänsä ja vas-
tuualueensa, ja kaikki tietävät minne ollaan menos-
sa. Vaikka päämäärä ei ole vielä näkyvissä tai tarkka 
sijainti edes selvillä, kohteen olemassaolo tiedoste-
taan ja sitä kohti mennään yhdessä.  

Ornamon työmarkkinatutkimuksen mukaan 
vastaajat eivät läheskään aina tiedä, missä manner 
sijaitsee tai minne veneen keula edes osoittaa. Oma 
roolikin on hakusessa: suurin osa muotoilijoista oli 
sitä mieltä, että organisaation tavoitteiden selkeyt-
täminen ja työnjaon kirkastaminen edistäisi omaa 
työhyvinvointia parhaiten. 

Luovaa työtä tehdään usein suurella antaumuk-
sella. Vaikka rivisuunnittelija edustaisikin yritystä, 
panee tekijä itsensä ja kädenjälkensä likoon. 
Lisäksi työntekijöillä on usein asetettu vaatimus 
olla uudistuva ja rohkea. Tämä nostaa onnistuneen 
johtamisen rimaa korkealle. 

– Luovien ammattilaisten johtajan tulee omata 
erinomaiset vuorovaikutustaidot ja ihmisten johta-
mistaidot, johon sisältyy taito innostaa, motivoida, 
näyttää suuntaa, luoda hyvä ilmapiiri, sitouttaa ja 
auttaa eteenpäin, Haavisto kuvailee. 

Erityisesti muotoilijoiden kohdalla Haavisto 
puhuu valmentavista johtajista, joiden tulisi 
auttaa eteenpäin kysyen, kuunnellen, keskustellen 
ja kannustaen. Luovan työn tekijät kaipaavat 
motivoituakseen oikeanlaista palautetta. Ylhäältä 

annettu tee näin -ohjeistus muuttaa työn luonteen 
helposti suorittavaksi, jolloin kiinnostus työtehtävää 
kohtaan nuupahtaa.  

– Tekijään täytyy luottaa. Yksi parhaista kysymyk-
sistä, jonka valmentava esihenkilö voi kysyä, kuuluu: 
Miten minä voin auttaa sinua onnistumaan työssäsi?

 Suomessa työkulttuuri nostaa esihenkilötehtäviin 
usein alansa parhaita työntekijöitä – näin myös 
muotoilualalla. Leipälajissaan menestyvä suunnitte-
lija tai yrityksen perustaja ei aina välttämättä sovellu 

Luovan työn johtaminen on taito, joka kannattaa opetella. Hyvä 
vuorovaikutuskulttuuri luo perustan hyvälle työelämälle ja tuottavalle työlle, 
muistuttaa luovan työn johtamiseen erikoistunut valmentaja Virpi Haavisto. 

T E K S T I  J E N N A  H E I N O 

Luovan työyhteisön kulttuurin peruskivet ovat 
luottamus, arvostus, avoimuus ja turva.
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esihenkilöksi, jolta vaaditaan Haavisto mukaan erin-
omaisia vuorovaikutustaitoja ja tunneälykkyyttä. 

– Luovan työyhteisön kulttuurin peruskivet ovat 
luottamus, arvostus, avoimuus ja turva. Ilman näitä 
neljää tekijää luova työntekijä ei yksinkertaisesti voi 
antaa parastaan. Haavisto muistuttaa, että onnistui 
esimies tehtävässään tai ei, kulttuurityhjiötä ei 
kuitenkaan synny vaan työkulttuuri syntyy joka 
tapauksessa, ja ilmapiirin voi aistia kuka tahansa 
yhteisöön ulkopuolelta tuleva, myös asiakas. 
Esihenkilöllä onkin suuri rooli siinä, voiko työyhteisö 
lopulta hyvin vai ei. 

Haavisto muistuttaa, että johtaminen on ihmistai-
toa, johon voi valmentautua. 

– On luonnollista, että johtaminen ei välttämättä 
ole muotoilutiimin tai -toimiston vetäjän suurin 
kiinnostuksen kohde. Kannattaisi kuitenkin olla, 
sillä hyvä vuorovaikutuskulttuuri on organisaation 
hyvän työn perusta. Oleellista on ymmärtää hyvään 
vuorovaikutukseen liittyvät tekijät ja hioa yhteisöl-
leen ja itselleen luontainen tapa johtaa. 

Ornamon työmarkkinakyselyssä jopa kolmannes 
vastaajista kertoi kokeneensa töissä epäasiallista 
kohtelua ja syrjintää. Monet nimesivät syyksi huo-
non johtamisen. Kyselyssä kävi ilmi, että työsyrjintää 
ja epäasiallista kohtelua kokeneet kokivat ongelmien 
johtuvan usein juuri huonosta johtamisesta. Haavis-
ton mukaan hälyttävää kyselyn tuloksissa on se, että 
syrjintäkokemusten lisäksi 63 prosenttia vastaajista 
kertoi työn kuormittavuuden olevan heillä ajoittain 
tai jatkuvasti liian suuri. Lisäksi vain joka toinen 
kertoi palautuvansa töistä kunnolla, ja stressin 
määrää arvioitaessakin mentiin selvästi punaiselle.

Fakta: Työelämä kuormittaa

• Noin 63 prosenttia palkansaajista ilmoitti, että työn kuor-
mittavuus on ajoittain tai jatkuvasti liian suuri. Ylitöiden suuri 
määrä vastaajien keskuudessa on yhteydessä kokemuksiin 
työn kuormittavuudesta.

• Kolmannes palkansaajista ilmoitti epäasiallisesta kohtelusta 
ja syrjinnän kokemuksistaan työpaikoilla.

• Yleisimmät syyt epäasiallisen käytöksen taustalla olivat
• työjohtovallan ylitys ja nöyryyttäminen, sekä epävirallisissa
• keskusteluissa tapahtuva mustamaalaaminen.
• Vastaajien mukaan epäasiallisen kohtelun syyt löytyvät 

usein huonosta johtamisen osaamisesta.

Haaviston mielestä epäkohtien esille tuleminen on 
tärkeää:

– Tapahtuu merkittävä hyvinvoinnin ja siten 
tuottavuuden kasvu luovan työn alalla, jos alan 
toimijat, freelancerit, muotoilutoimistot ja yritysten 
muotoilutiimit panostavat työhyvinvointiin, johta-
mistaitoihin ja vuorovaikutuskulttuuriin, Haavisto 
uskoo. Hänen mielestään työhyvinvointi voi olla 
myös tulevaisuudessa keskeinen tekijä yrityksen 
maineelle, jolla houkutella ja sitouttaa alan parhaat 
tekijät.

Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston pankkia-
laa selvittäneen tutkimuksen mukaan hyvinvoivat, 
korkeintaan satunnaista uupumusta kokevat 
työntekijät ovat peräti 25 prosenttia tuottavampia 
kuin usein uupumusasteista väsymystä kokevat 
työntekijät.

Haaviston mukaan työhyvinvoinnilla ja tuottavuu-
della on selkeä yhteys. 

– Työhyvinvointi on inhimillisesti merkityksellinen 
tavoite, joka näkyy suoraan sairaspoissaolojen 
määrässä ja työurien pituudessa. Hyvinvointi näkyy 
työmotivaatiossa ja sitoutumisessa yhteisöön ja 
siten yhteistyön ja työn laadussa. 
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Virpi luotsaa keskustelua hyvästä vuorovaikutuskulttuurista  

Luova johtaja foorumissa. Seuraava LJF järjestetään Helsinki  

Design Weekin aikaan 12.9. Marimekolla.
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Ismo Roponen: 
Kiertotalous kaipaa  
lisää luovuutta
MISSÄ VAIHEESSA MUOTOILU TULI 
MUKAAN TYÖHÖSI?
Olen aina ollut enemmän muotoilun hyö-
dyntäjä ja tuottaja kuin itse muotoilija. 
Koneella tehtäväni oli yhdistää muotoilu 
tuotekehitysprojekteihin ja koordinoida 
muotoilijoiden ja insinöörien yhteistoimintaa. 
Etsin yhteistyökumppaneita kansainvälisistä 
muotoiluyrityksistä ja oppilaitoksista ympäri 
maailmaa. Työ oli mielenkiintoista. Elettiin ai-
kaa, jolloin muotoilun hyödyntäminen ei ollut 
vielä itsestäänselvyys. Koneen johtajakoulut 
opettivat dynaamisuutta ja tehokkuutta, 
minkä seurauksena ajattelen ja toimin hyvin 
rationaalisesti.

MITEN MUUTIT STALASSA 
TUOTEKEHITYSTÄ?
Kun siirryin Stalan tuotekehityspäälliköksi, 
yrityksellä oli valmiina vahva yhteistyö Juhani 
Salovaaran muotoilutoimiston kanssa. Tuot-
teet olivat hisseihin verrattuna kompakteja 
ja keittiö käyttöliittymänä paljon rajatumpi. 
Yhdistimme muotoilun pitkälle massakusto-
moituihin tuoterakenteisiin ja uudistimme 
samalla myös tuotantotavan hyödyntämällä 
parametrista ohutlevymuovausta. Lämpöä ja 
toiminnallisuutta lisättiin tuomalla teräksen 
rinnalle silikoni-, puu- ja keraamivarusteita.
 
MIKSI PERUSTIT OMAN YRITYKSEN? 
Minulla on aina ollut voimakas halu uudistaa 
ja kehittää toimintoja. Tämän seurauksena 
ajauduin yhä syvemmälle liiketoimintojen 
johtamiseen. Kun sitten toimitusjohtajana 
vein läpi raskaat muutosprosessit Stalassa 
ja Orimalla, yleisjohtaminen alkoi väsyttää. 
Halusin palata takaisin luovempaan ja 

konkreettisempaan tekemiseen. Muutos ei 
ollut helppo, sillä organisaatioissa homma 
pyörii omalla painollaan, kun taas yrittäjänä 
tempo täytyy pitää yllä lähes yksin. Nautin 
silti suunnattomasti yrittäjyydessä siitä, että 
kaikki on omissa käsissä. Saan auttaa yrityksiä 
kokemuksellani hyvin erilaisissa haasteissa.
 
OMASSA YRITYKSESSÄSI HALUAT 
LUODA KESTÄVÄMPIÄ RATKAISUJA. 
KERRO LISÄÄ TÄSTÄ.
Kehittynyt teknologia ja globalisaatio ovat 
tehneet tuotteistamisesta ja kaupallistamises-
ta liian helppoa. Ihmisten halutaan ilmaisevan 
itseään asioilla, joita he eivät edes tarvitse. 
Valikoimat paisuvat ja moni yritys hukkaa 
tehokkuuden kokien samalla uudistumisen 
haastavaksi. Haluan auttaa yrityksiä löytä-
mään olennaiset tuotteet ja palvelut sekä 
karsimaan turhat pois. Valikoimien tehokkuus 
ja ajantasaisuus on osa vastuullista ja kestävää 
kehitystä.

MISSÄ MUOTOILUA TARVITAAN JUURI NYT?
Juuri nyt kiertotalous kaipaa lisää luovuutta ja 
uusia kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Tarvitaan 
muotoilijoiden semanttista ajattelua laajen-
tamaan tuotteiden merkityksiä. Kiertota-
loudessa hyödykkeen elinkaari on ympyrä, 
jossa vanha sulautuu uuteen, eikä vanhaa 
hylätä pikavoittojen toivossa. Näin ajattelevia 
ihmisiä ja  yrityksiä maailma kaipaa kipeästi 
lisää. Myös uudet ympäristöystävällisemmät 
materiaalit ja niiden soveltaminen eri käyttö-
tarkoituksiin ovat avainasemassa. Teknologia 
ei ratkaise kaikkea vaan palvelut, esineet ja 
ihmiset on saatava toimimaan vastuullisesti. 
Tähän tarvitaan muotoilijoita. 

T E K S T I  J E N N A  H E I N O  K U V A  A T T E  L E S K I N E N 

Kuka?
Syntynyt: 1965
Kaupunki:  
Syntynyt Leppävirralla, 
asuu Hollolassa
Koulutus: Artenomi. 
Lisäksi kehityspäällikön 
erikoistumisopinnot 
sekä International De-
sign Business Manage-
ment -tutkinto.
Ura: Toiminut Koneel-
la muotoilujohtaja-
na tuotekehityksessä, 
tuotekehityspäällikkö-
nä ja toimitusjohtajana 
Stalalla sekä toimitus-
johtajana Orimalla. Toi-
minut yritysmaailman 
edustajana Ornamon 
hallituksessa.
Työ: Perusti valikoi-
mahallintaan erikoistu-
neen Portfolio House 
Oy:n viime vuonna. 
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Ismo Roponen aloitti uransa muotoilijana 

tuhansien insinöörien joukossa Koneella, siirtyi 

hisseistä ja liukuportaista keittiövarusteisiin 

ja lopulta johtajapestien jälkeen yrittäjäksi. 

Nyt Roponen auttaa kokemuksellaan yrityksiä 

uudistumaan vastuullisiksi toimijoiksi. 
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+480 000 
käyntiä  

vuodessa

+605 000 
sivunäyttöä 

vuodessa

16 000 
Key Mail -kirjettä

+65 000 
uutiskirjeen  

vastaanottajaa

RPT Docu Oy | Ruukinkuja 3 | 02330 Espoo | 09 – 809 911 | info@rakennusfakta.fi | www.rakennusfakta.fi

RAKENNUSFAKTASTA 
uusimmat tuotteet ja  
ratkaisut hankkeisiin
Rakennusfakta.fi pitää käyttäjänsä ajan tasalla uusista rakennusalan ammattilaisille suunnatuista tuotteista, 
palveluista ja materiaaleista. Palvelussa on esimerkiksi julkisivuun, talotekniikkaan ja turvallisuuteen liittyvä 
tarjonta Suomen suurimmilta valmistajilta ja toimittajilta.

Rakennusfakta.fi on nopea ja helppokäyttöinen työkalu tuotteiden, palveluiden ja materiaalien vertailuun 
ja valintaan. Palvelussa tuotteet yhdistyvät tekniseen tietomallidokumentaatioon, sertifikaatteihin, 
referenssikohteisiin sekä yritystietoon. Referenssikohteissa kerrotaan valmistajien ja tavarantoimittajien 
kuvin ja sanoin, mitä ja miksi valittuja tuotteita tai materiaaleja on käytetty. Rakennusfakta.fi-palvelun 
käyttäjä saa referenssikohteiden avulla monipuolisemman kuvan tuotteen tai materiaalin mahdollisuuksista.

Ajantasaisen tuotetiedon pariin pääsee helposti tilaamalla uutiskirjeen osoitteesta Rakennusfakta.fi.



Kuukauden taiteilija. 

Miia Kallio 
syyskuu 2019

Työskentelyni keramiikkataiteilijana pohjaa voimakkaasti 
materiaaliin. Ajattelen käsilläni, käsitän. Teokseni syntyvät 
aina sisältö edellä. Kannanotot ovat minulle luontevia myös 
taiteen kautta, vaikka vahvasti uskonkin taiteen itseisarvoon. 
Teoksissani olen viime vuosina käsitellyt vallankäytön 
tematiikkaa. Kiinnostukseni ympäristötaiteeseen perustuu 
ajatukseen esityspaikasta osana teosta.  

www.miiakallio.fi
www.finnishdesigners.fi
www.artists-o.fi

NO ENTRY, WE ARE NOT EQUAL, IN FREE WORLD, 2018

paikallinen punasavi

Mustan keramiikan symposiumin teoskokonaisuus on esillä Quartin  

keramiikkamuseossa Kataloniassa, Espanjassa.
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IHMISKUNNAN ITSETEHDYT ONGELMAT, 2019

suomalainen punasavi

52 x 46 x 22 cm

  EMME OLE YHDENVERTAISIA, 2019 

   suomalainen punasavi

Teos on tällä hetkellä esillä Sins in Eden -ympäristötaide- 

näyttelyssä Riian Kasvitieteellisessä puutarhassa.

50 x 40 x 28 cm
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Ehdota Vuoden sisustusarkkitehtia 2020
Sisustusarkkitehdit SIO ry julistaa haettavaksi  Vuoden sisustusarkkitehti 2020 -nominaatin.

Vuodesta 1984 lähtien myönnettyjen  tunnustuspalkintojen tarkoituksena on kiinnittää huomiota 
sisustusarkkitehtuurin kentällä tapahtuvaan kehitykseen ja nostaa esiin merkittäviä toteutettuja 
kohteita ja niiden suunnittelijoita.

Ehdotuksia palkittavaksi henkilöksi voivat tehdä muutkin kuin palkinnon hakijat itse.
Valintalautakunta voi halutessaan jakaa palkinnon myös muulla kuin yllä mainitulla tavalla.
Palkinto julkistetaan alkuvuodesta 2020.

Hakemusten tulee sisältää kuvia, kuvaus suunnittelijasta ja riittävät perusteet valinnan tueksi.

Hakemukset tulee toimittaa torstaihin 1.10.2019 mennessä os: office@sio.fi

Valinnan tekee vuoden 2020 valintatoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii  
vuoden 2019 sisustusarkkitehti Paula Salonen.

LENTÄMISEN HAAVE, 2019

sekatekniikka

68cm x 68cm

Suunnittelijoiden  
Catwalk

SIO järjestää yhdessä Piiroisen kanssa  
joulukuussa pikkujoulut Piiroisen  
Pohjoisesplanadin showroomissa 4.12.2019

Kutsumme kaluste- ja valaisinsuunnittelijoita  
mukaan  ”Suunnittelijoiden Catwalkiin”.

Ehdota mukaan protoa tai valmista uutta tuotetta, 
valokuvalla, luonnoksella tai piirroksella. Kymmenen 
parasta pääsee mukaan. Valintatoimikuntana toimii 
SIOn hallitus. 

Kuljetuskustannukset maksetaan.  
Myös opiskeliijatyöt ovat mahdollisia.  
Osallistuakseen ei tarvitse olla  
SIOn jäsen. Catwalkin haastattelijana  
toimii Mika Karkulahti. 

Lisätietoja antaa Mika Karkulahti  
p. 050 564 1125  
mika.karkulahti@icloud.com

Ehdotukset lähetetään 1.10. mennessä  
os. office@sio.fi
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Kuukauden taiteilija. 

Suvi Suikki 
lokakuu 2019

Kaikki vanhenevat. Vanheneminen 
on luopumista ja siirtymistä uuteen, 
tuntemattomaan. Muutos kiinnostaa 
minua.

Olen pohtinut kuinka vanha on 
vanha? Saako sanoa vanhus 
vai onko se loukkaavaa?  Onko 
dementia pelottavaa? 

Viimeiset kolme vuotta olen 
työstänyt teoksiani dementia- ja 
palvelutaloissa. Kuuntelen muistoja, jotka ovat muovanneet 
vanhuksista sen mitä he nyt ovat. Haluan näyttää vuoro-
vaikutuksia, joilla on tai on ollut suuri merkitys. Menneisyys  
ja nykyisyys ovat teoksissani läsnä yhtäaikaa. 

Ja iloinen uutinen kaikille; dementikoltakaan ei häviä ihmisyys 
eikä persoonallisuus, vaikka paljon katoaa lopullisesti. Kuvaan 
heidät sillä lämmöllä, jonka heissä näen. 

LENTÄMISEN HAAVE, 2019

sekatekniikka

68cm x 68cm

YHTEENKASVANEET, 2019

sekatekniikka

48 cm x 58,5 cm

   HAURASTUMINEN, 2019

sekatekniikka

20,5 cm x 14,5cm
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RAKENTAMISEN TARVE, 2019

sekatekniikka

68 cm x 68cm
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Suunnittelija kertoo.

1. Domo-kuivausteline 2015, Rej-Design Oy
Yhteistyössä Rej-Design teamin kanssa suunniteltu kuivausteline 

Domo valittiin Habitaren Toimittajien Tusinaan vuonna 2015. 

2. Aallonkoti Huoneistohotelli Aallonkodin kodinomaisissa  
ja sisustustyyliltään ajattomissa huoneistoissa on 

 viihdytty vuodesta 2014 lähtien.

3. Projektimyyntiin suunniteltu Kaiku-säilytyskalustesarja 2017.

Pääsykokeet Otaniemessä ja Taideteollises-
sa korkeakoulussa sattuivat osittain pääl-
lekkäin, joten Marianne hyppäsi taksiin 
kesken kokeiden ja jätti yhden Otaniemen 
tehtävän väliin. 

– Pääsin sisään molempiin, sekä Tampereen teknillisen 
korkeakoulun arkkitehtiosastolle että Taikiin. Olin kiltti ja 
vapautin paikkani arkkitehtuurin laitoksella toiselle, sillä 
kokonaisvaltainen tilasuunnittelun koulutusohjelma pu-
hutteli enemmän, ei ole kaduttanut. Marianne paljastaa. 

– Olen kolmen koon suunnittelija. Periaatteeni on, että 
hyvä suunnittelu on käytännöllistä, kestävää ja kaunista. 
Taikissa oli tilasuunnittelun puolella opettajina paljon 
arkkitehteja, mikä oli minulle hyvä asia. Se kasvatti 
hallitsemaan kokonaisuuksia. Maisteriopintojen loppu-
työnä v. 2000 suunnittelin Vetokannaksen kirkolle uuden 
kellotapulin, Marianne kertoo. Haastava ja kulttuurihis-
toriallisesti merkittävä suunnittelutyö, jossa sai perehtyä 
myös kellojen äänimailmaan.

Monet tunnistavat Mariannen tv:ssä 10 vuotta 
pyörineestä T.I.L.A-ohjelmasta, jonne hänet löydettiin 
2000-luvun alussa Anttilan Kodin ykkösestä. T.I.L.A oli 
hyvä koulu, mutta tielle on mahtunut paljon muutakin. 
Työkokemusta on kertynyt niin Vantaan kaupungilta, 
kuin omassa Visionhouse yrityksessä myymälä-, koti- ja 
julkitilasisustamisesta. Mm. Helsingin Rautatieaseman 
läheisyyteen valmistuneessa Aallon-kodin huoneisto- 

hotellissa on Mariannen suunnittelemat ajattomat 
sisustuskokonaisuudet, jossa väriteemat vaihtelevat 
tekstiileissä ja kalusteissa.

Marianne toimii osassa suunnittelu- ja muutostyöhank-
keita pääsuunnittelijana. Nyt työn alla on tapiolalaisen 
rivitalon pihan valaistussuunnitelma.

– Valaistussuunnittelu on intohimo, josta luennoin 
mm. Aalto-yliopistossa ja maahantuojien koulutuksissa. 
Keväällä osallistuin Taide osana rakentamista -koulu-
tukseen, ja todella innostuin, sillä taide on aina jossain 
muodossa läsnä suunnittelutöissäni, ja saisi olla mie-
lellään enemmänkin, hän hehkuu. Marianne toivoo että 
hankkeissa taide olisi integroitua, ei päälle liimattua, ja 
hän haluaisi kehittää tätä osa-aluetta palvelumuotonaan. 

Kolmen k:n sunnittelija
Sisustusarkkitehti SIO Marianne Sundellin urapolussa on kaarteita. 
Ennen sisustusarkkitehtuurin opintoja hän suoritti arkkitehtuurin 
kanditutkinnon Vaasassa ja teki päättötyön Japanissa, aiheena 
asuntorakentaminen ja kaupunkisuunnittelu (Shibaura Institute  
of Technology, Tokyo).

Marianne Sundell
Sisustusarkkitehti SIO

T E K S T I  M I N N A  B O R G

1

L
O

M
A

 G
R

A
P

H
IC

S
 O

Y

3.19

36



2

3

A
N

T
T

I H
A

N
N

U
N

IE
M

I /
 M

A
IN

O
S

T
O

IM
IS

T
O

 K
N

3.19

37



Kolumni.

SYKSYN ENSIMMÄISEN työpäivämme vietimme 
Fiskarsin kylässä yhdessä tiimini kanssa – ilman 
kiirettä ja ilman tehtäviä.  

KWUM-MUSEO oli upea uusi löytö. Ihanaa kun joku 
haluaa ja osaa jakaa tietouttaan – ja häkellyttävää 
miten vaikuttavan kokonaisuuden Karin Widnäs 
yhdessä arkkitehti Tuomo Siitosen ja eri yhteistyö-
kumppanien kanssa on luonut. Museon perustajalla 
oli myös sanoma – keramiikkakoulutuksen jatku-
vuuden puolesta pitää puhua ja tehdä töitä. Muuten 
pitkän aikajanan traditio hapertuu, tekeminen 
taantuu eikä uutta elinvoimaista käsityöläisyyttä ja 
taidekeramiikkaa synny. Museoon kapseloitui paljon 
aikaa – ja näkemys tulevaisuudesta. 

MINUUTINTARKKAA LASKENTAA työstään oli 
tehnyt muotoilija-huonekalupuuseppä Minja 
Kolehmainen. 3 tuntia ja 42 minuuttia, niin 
pieteetillä tehty jakkara on valmis – jos laatupuuta ja 
verstas on käytössä. Kun jakkara kulkee verotuksen 
ja jälleenmyynnin kautta kotiin, sillä on hintaa 475 
euroa. Ja se voi kestää käytössä vuosikymmeniä.  
Kolehmainen on kirjoittanut esillepanon nimeksi: 
”Minä en ole tehdas”. 

NÄYTTELYSTÄ LÖYTYI toinenkin varsin kiinnostava 
laskelma. Fogo Islandille muotoillun penkin tuotta-
ma kassavirta oli jaoteltu prosentin tarkkuudella. 
Joe Nunnin ja Markus Bergströmin suunnittele-
man eteispenkin hinta syntyy materiaaleista, suun-
nittelusta, valmistuksesta ja markkinoinnista. Sen 
lisäksi oli laskettu, miten eri talousalueille tuotteen 
(myyntihinta 3 000 dollaria) hyödyt jakautuvat. 

MITÄ VÄLIÄ? Paljonkin. Käsittämättömän moni-
mutkaisessa maailmassa olisi todella kiinnostavaa 
nähdä yhdestä pesuohjeen kokoisesta tuotekortista 
missä, miten ja kenelle eri tuotteet tuottavat tuloja, 
kuluttavat resursseja ja erityisesti aikaa. Yhden 
rusinarypäleen matka muotoillussa pakkauksessaan 
Kaliforniasta yli valtamerien Prisman hyllylle on jo 
ympäristön kannalta merkittävä tarina. Puhumat-

    teollinen muotoilija
    Pekka Toivanen

Mihin me  
aikamme 
käytämme?

takaan vaikka iPhoneen sisältyvästä innovaation, 
muotoilun, tuotannon ja ajankäytön logistiikasta.

ASIAKKAALLE ON MELKEIN näkymätöntä se aika 
ja sitoutuminen, mitä paikallisesti suunnitellun 
ja tuotetun esineen valmistus edellyttää. Taide-
teollisuuden tarinat ja tekijöiden kosketus pitää 
kertoa. Fogo Islandin ja Fiskarsin ruukin yhteisö on 
esimerkki siitä, miten designin ja tekemisen taito 
edelleen toimii, ilman tehtaita. Viestintä on kunnos-
sa. Mittakaava on inhimillisempi, valmistus kiireet-
tömämpää ja laadukkaampaa. Siten lopputulos on 
parhaimmillaan ajatonta. 

AIKA ON KUITENKIN myös rajallista. Heinäkuussa 
sähköpostiin kilahti suruviesti. Tekstiilitaiteilija Pasi 
Välimaa oli kuollut onnettomuudessa kotonaan 
Ranskan Beziersissä. Hän oli 51-vuotias, syntynyt 
Uudessakaupungissa. Tapasimme useasti opiskel-
lessani Tukholmassa. Mieleeni jäi Pasin kiireettö-
myys ja äärimmäinen keskittyminen aikaa vieviin, 
taiteellisesti ja teknisesti haastaviin teoksiin. Hän 
keskittyi ja osasi sellaista, mitä ei voinut nopeasti 
tehdä – tai valmista ei olisi tullut lainkaan. Brodee-
rausta, ompelutöitä, kankaiden värjäystä ja paina-
mista. Välimaa myös omisti aikaansa opettamiseen 
ja innostamiseen toimiessaan Göteborgin yliopiston 
muotoilukoulu HDK:ssa professorina 2009–2017.
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Trio-offseT  •  HöyläämöTie 3, 00380 Helsinki  •  www.Trio-offseT.fi
joHan.Heino@Trio-offseT.fi  •  puH. 040 511 1601

Trio-offseT on osa aleksi-paino oy:Tä

Arkista taidetta

Ruskan väriloisto
67 x 67 mm

2015
yksityiskokoelma

www.idhelsinki.fi

ID Helsinki
9.–10.9.2019
Tapahtumakeskus Telakka
Projektisisustamisen johtava ammattilais- 
tapahtuma nyt viidettä kertaa! 

Messuosastoilla laadukkaimmat brändit,  
tavarantoimittajat ja palveluntarjoajat  
julkisiin tiloihin ja toimiviin työympäristöihin.

Asiantuntijaohjelmassa aiheina mm. kuluttaja- 
käyttäytymisen trendit 2021;  hyvinvointia edis-
tävät ja aistiystävälliset työympäristöt; materi-
aalikehityksen mahdollisuudet ja vaatimukset 
vastuullisessa suunnittelutyössä sekä julkisten 
tilojen identiteetin muodostuminen  
ja säilyminen muutoksessa.

Maksuton sisäänpääsy projektisisustamisen  
ammattilaisille ja asiakkaille. Merkkaa  
kalenteriin jo nyt. Tervetuloa!

Yhteistyössä:

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

Aukioloajat arkisin 9–18 ja lauantaisin 10–14



Jäsenille.

• Taiteen kasvukäytävä 
5.9.2019 klo 10–14.30, Riihimäki 
Tapahtuma kokoaa Riihimäelle kuntien kehittämisen ja 
rakentamisen asiantuntijat sekä taidealan edustajat. 
Tapahtumassa pohditaan, miten kuntien ja kaupunkien 
kehittämiseen, kaavoitukseen ja rakentamiseen voidaan 
ottaa mukaan sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.  
Ilmoittaudu: www.taidekayttoon.fi  

• HDW: Japanilaisten muotoiluyritysten ja suomalaisten 
muotoilijoiden Contact Forum 
9.9. klo 18-20, Aalto-yliopiston Harald Herlin 
-oppimiskeskus, Otaniementie 9, Espoo  
Ornamon ja Aalto-yliopiston tilaisuudessa muotoilijat voivat 
saapua kertomaan töistään ja esittäytymään. japanilaisille 
yritysjohtajille. Tsubame-Sanjon alueella toimivat yritykset 
saapuvat Helsinkiin etsimään kontakteja ja suunnitteluyh-
teistyötä tositarkoituksella.  

• ID Helsinki: Vuoden sisustusarkkitehti ja Vuoden 
Kalustesuunnittelija, osasto IDH_110 
9.–10.9. Tapahtumakeskus Telakka, 
Henry Fordin katu 6, Helsinki  
Projektisisustamisen johtavassa ammattilaistapahtumassa 
ovat mukana SIO:n Vuoden sisustusarkkitehti 2019 Paula 
Salonen ja Vuoden kalustesuunnittelija Ari Kanerva.  

• Habitare: Puuhuonekalujen muotoilukilpailun julkistus  
11.9. Habitare, Messukeskus 
Uudessa kalustekilpailussa Ornamo ja puuteollisuusyrittäjät 
ry etsivät puun monikäyttöisyyttä edistäviä puisia kalusteita.   

• HDW: Tutustu muotoiluun: Designia, ideoita ja empatiaa 
Lasten viikonloppu 14. –15.9. klo 10–16. 
Annantalo, Annankatu 30, Helsinki  
Designmuseon ja Ornamon Muotoilun Skidiakatemia on vie-
nyt muotoilukasvatusta kerhotoimintaan ja kouluopetukseen 
vuodesta 2010. Skidiakatemian piipahduspajassa lapset 
ovat muotoilijoita. Työpajaa ohjaa muotoilija ja Muotoilun 
Skidiakatemian ohjaaja Silvia di Iorio. Piipahduspaja on 
tarkoitettu kaikille, eikä vaadi erikoisosaamista.

Ornamon 
tapahtumia 

TAITEILIJAT O RY etsii jäsenistöstään Vuodenaikataiteilijoita vuodelle 2020. Valitut neljä taiteilijaa esitellään Taiteilijat O:n 
verkkogalleriassa ja sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä Ornamon lehdessä julkaistaan 
jokaisesta taiteilijasta juttu. 

Tarkoituksena on esitellä mahdollisimman laaja kirjo eri materiaalein ja tekniikoin työskenteleviä taiteilijoita ja kannustam-
mekin kaikkia Taiteilijat O:n jäseniä hakemaan mukaan. Lähetä vapaamuotoinen hakemus 30.9. mennessä sähköpostiosoit-
teeseen kk.taiteilijat@gmail.com. 

Hakemuksessa toivotaan tiivistä esittelyä itsestäsi ja työskentelystäsi sekä linkkiä nettisivuillesi/kuvamateriaaliin. Taiteilijat 
O:n hallitus tekee valinnat lokakuussa 2019. Valituille Vuodenaikataiteilijoille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti.

Hae Vuodenaikataiteilijaksi
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Tarvitsetko apua juridisissa kysymyksissä? Haluatko tarkistaa työsopimuksesi 
tai aineettomiin oikeuksiin liittyvän sopimuksen? 

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

Muina päivinä voit lähettää sähköpostia: jussi.ilvonen@ornamo.fi. Palvelu on 
Ornamon jäsenille maksuton. 

Maksutonta 
lakineuvontaa jäsenille

Katja Kotikoski ja Saara Argillander ovat palanneet töihin Or-
namoon. Kotikoski toimii tuottajana ensi keväänä järjestettävässä 
Ornamon Teosmyynnissä, vuonna 2020 Rovaniemellä pidettävässä 
IAC:n kansallisessa keramiikkanäyttelyssä ja Taiteilijat O:n ja 
Tekstiilitaiteilijat Texon yhteisnäyttelyhankkeessa. Argillander aloittaa 
työskentelyn mm. taidemarkkinoiden kansainvälistymistä edistävässä 
Making the Market -hankkeessa.

Toimistolla tapahtuu

Katja Kotikoski Saara Argillander
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Kalasatamaan nousevan Senioritalo Ars Longan asuntohakua on pidennetty 
30.9.2019 asti. Vuokra-asuntoa voivat hakea kirjailijat, kuvataiteilijat, muotoi-
lijat ja taideteollisuusalan taiteilijat myös muualta kuin pääkaupunkiseudulta. 
Ainakin yhden henkilön ruokakunnassa tulee olla mainituilta ammattialoilta 
ja täyttänyt 55 vuotta muuttopäivänä. Asukkaiden on tarkoitus päästä 
muuttamaan helmikuussa 2020. Arvioitu neliövuokra on noin 16 euroa / m2.
Asukasvalinnat tehdään valtion lainoittamien vuokratalojen säännösten 
mukaisesti. Lisäksi valintoihin vaikuttaa hakijoiden taiteellisen toiminnan 
ammattimaisuus, jota arvioivat eri taidealojen edustajista muodostetut 
työryhmät. 

Hakuohjeet ja -lomake verkossa: www.arslongatalo.fi

Hae mukaan 
Senioritaloon! 
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Ornamon  
syyskokous

Aika: 7.11.2019 klo 17.00– 

Paikka: Design Forum, Unioninkatu 24, Helsinki

Ennen syyskokouksen alkua klo 16.00 Design Forumin toimitusjohtaja  

Petteri Kolinen kertoo Design Forumin toiminnasta. Tarjoilua. 

Ilmoittautumiset ja peruutukset osallistumisesta 31.10.2019 mennessä  
os: office@ornamo.fi

1. Kokouksen avaus
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 
 kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kolme  
 ääntenlaskijaa.

3. Todetaan paikalla olevat äänivaltaiset  
 jäsenet ja heidän valtakirjoilla edusta- 
 mansa muut äänivaltaiset jäsenet sekä  
 muut läsnä olevat.

4. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

5. Esityslistan hyväksyminen 

6. Päätetään kuinka monta jäsentä  
 hallitukseen valitaan Ornamon sääntöjen  
 24 § mukaisesti. 

7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten  

 tilalle. Erovuorossa ovat muotoilija  
 Mikko Kutvonen, palvelumuotoilun  
 asiantuntija Mari Siikonen ja toimitus- 
 johtaja Päivi Tahkokallio.

8. Päätetään vuoden 2020 toiminta- 
 suunnitelmasta. Päätetään varsinaisten  
 jäsenten, opiskelijajäsenten ja kannatus- 
 jäsenten jäsenmaksu vuodeksi 2020. 

9. Päätetään vuoden 2020 talousarvio. 

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja 
 heille henkilökohtaiset varamiehet  
 vuodeksi 2020. 

11. Muut asiat

12. Kokouksen päättäminen 

ESIT YSLISTA
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SYYSKOKOUSKUTSU 2019

Sisustusarkkitehdit SIO ry

Aika: 17.10.2019 klo 17
Paikka: Amos Rex, Studio Rex, Helsinki

Taiteilijat O ry aloittaa syksyn reippaasti Amos Rexissä. Ilmoittaudu mukaan vaikut-

tamaan ja kehittämään toimintaa!  Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: 

vahvistetaan Taiteilijat O ry:n vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio, 

vahvistetaan vuoden 2019 jäsenmaksun suuruus, vahvistetaan hallitusjäsenten  

kokouspalkkio vuonna 2020, valitaan uudet hallitusjäsenet ja puheenjohtaja  

erovuoroisten tilalle. Lisäksi keskustelua Taiteilijat O:n tulevasta toiminnasta 

hallituksen jäsenten kanssa. Tervetuloa Amos Rexiin!

Ilmoittautuminen tapahtuu myöhemmin sähköisen linkin kautta.

SYYSKOKOUSKUTSU 2019

Taiteilijat O ry

SYYSKOKOUSKUTSU 2019

Tekstiilitaiteilijat Texo ry
Aika: 7.11.2019 klo 17.00 

Paikka: Helsingin keskustakirjasto Oodi, Ryhmätila 3  
Kokouksessa hyväksytään vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

sekä valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen 

jäsenet. Lisäksi keskustelua Texon tulevasta jäsentoiminnasta. 

Kokouksen esityslista julkaistaan Texon kotisivuilla 10 vrk ennen kokousta:

www.tekstiilitaiteilijattexo.fi Ilmoittautuminen 4.11.2019 mennessä:

info@tekstiilitaiteilijattexo.fi

Aika: 28.10. klo 18.00 
Paikka: Skanno, Mannerheimintie 4, 2. krs., Helsinki 

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2020 toi-

mintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi kokouksessa tehdään henkilövalintoja. 

Tilaisuuden aluksi Skannon sisustussuunnittelija, myymäläpäällikkö  

Maria Hietaranta kertoo yrityksen toiminnasta. Kokouksen esityslista  

julkaistaan SIOn kotisivuilla osoitteessa www.sio.fi.  

Tarjoilujen vuoksi ilmoittaudu Minnalle 17.10. mennessä: office@sio.fi.  

Tervetuloa!
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Rohkeasti esille
Miksi aina Suomesta puhuttaessa puhutaan vain luonnosta, kun 
kotimaa on niin paljon muutakin? Kysymystä pohti muotoilija-kuraattori 
Tero Kuitunen, joka päätti muovata stereotypiaa suunnittelemassaan 
kiertonäyttelyssä Wienin designviikolla. 

Kohti koivumetsää oltiin jo menossa työ-
nimellä wild ja wilderness, kun kuraatto-
riksi pyydetty Kuitunen keksi ehdottaa 
luonnon tilalle sisältä kumpuavaa roh-

keutta. Kiertonäyttely sai lopulta nimekseen Wild at 
Heart. Kuitunen halusi sen kokoavan yhteen suoma-
laisen nykymuotoilun kesyttömän puolen.

– Suomalaisen muotoilun kohdalla puhutaan aina 
harmaasta, beigestä, minimalistisuudesta ja puusta. 
Mielestäni se on myös rohkeaa ja omannäköistä, 
ja halusin korostaa, että suomalaisella muotoilulla 
on myös villi luonne, joka on hieman unohtunut. 
Villiä oli esimerkiksi Aallon Savoy-maljakko, kun 
se aikoinaan esiteltiin ensimmäistä kertaa. Ihmiset 
ihmettelivät silloin, että mikä tämä oikein on, 
Kuitunen sanoo. 

Kuitusen näyttely on keskipiste syyskuun lopulla 
Itävallan suurimmassa muotoilutapahtumassa. 
Näyttelyn tekijät edustavat muotoilun ja taiteen 
eri aloja ja liikkuvat ennakkoluulottomasti muo-
toilun ja taiteen rajapinnassa.  Näyttelyssä ovat 
Kuitusen lisäksi mukana Antrei Hartikainen, Sofia 
Okkonen, Klaus Haapaniemi, Milla Vaahtera, 
Tuuli-Tytti Koivula, Eero Aarnio, Teemu Salonen 
sekä COMPANY Aamu Song ja Johan Olin.

– Stereotypian rikkominen oli todella helppoa, 
koska Suomessa on niin mielettömiä tekijöitä, jotka 
ovat entistä rohkeampia. Minulla hahmottui hyvin 
nopeasti se, ketkä liittyvät toisiinsa ja kenet voisi 
pyytää mukaan. Antrei Hartikainen veistää puusta 

Elämme kuvapainotteisessa 
globaalissa maailmassa, jossa 
ideat siirtyvät Amerikasta 
tänne ja toisinpäin ja kaikki 
sekoittuu toisiinsa.

mielettömiä asioita. Klaus Haapaniemeltä tulee 
näyttelyyn neljä kertaa kaksi metriä leveä seinäryijy, 
joka teoksena vaalii käsityön perintöä.

Vaikka Kuitunen tarjoilee suomalaisen muotoilun 
perinnöstä pieniä maistiaisia, hän halusi visusti vält-
tää menneisyyteen katsomista. Kesken prosessin 
hän huomasi pohtivansa myös sitä, millainen kehys 
suomalaisella muotoilulla ylipäätään on.

– Pohdin kysymystä, miltä Suomi-design nykyisin 
näyttää. Elämme kuvapainotteisessa globaalissa 
maailmassa, jossa ideat siirtyvät Amerikasta tänne 
ja toisinpäin ja kaikki sekoittuu toisiinsa. Etsin 
Suomen kohdalla kokonaisuutta, josta toivottavasti 
löysin punaisia lankoja.

Vaikka näyttelyssä on useita pienempiä alatee-
moja, kaikista tärkeintä on huumori ja ilottelu, jonka 
Kuitunen tuo esiin tyylilleen uskollisesti värien 
kautta. Lisäksi esillä olevat tuotteet saavat hehkua 
taidevalokuvista ja muodista.
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Jos Kuituselta kysytään, eläm-
me parhaillaan muotoilun uutta 
renessanssiaikaa, jossa ihmiset 
liikkuvat vapaammin eri luovien 
alojen välillä. Monet muotoilijat 
lähestyvät työtään myös taiteen 
näkökulmasta.

– Collectible design ei ole uusi 
juttu, sillä onhan 50-luvullakin 

tehty mm. taidelasia. Vielä opiskeluaikoinani kaupallinen 
muotoilu ja taide pidettiin omissa lokeroissa, ja tuntui siltä, että 
niiden välillä tulisi valita. Renessanssilla tarkoitan liikkumava-
raa. Enää ei ole pakko keskittyä vain yhteen materiaaliin.

Suomessa on mielettömiä
tekijöitä, jotka ovat entistä
rohkeampia.

Vienna Design Week

• Itävallan Vienna Design Week järjeste-
tään Wienissä 27.9.–6.10.2019.

• Suomi on nimitetty vuoden 2019 
tapahtuman teemamaaksi.

• Teemamaaohjelmaan kuuluu lisäksi 
suomalaista muotoilua esittelevät 
Finland Lounge sekä Design Dip-
lomacy -tapahtumat. Suomalaisia 
yhteistyökumppaneita ovat Suomen 
Saksan-instituutti, Business Finland, 
Suomen suurlähetystö Wienissä sekä 
Visit Finland. Tapahtumaa tukevat 
Lapuan Kankurit ja Bolon.

• Wild at heart on tarkoitus esittää 
Wienin messujen jälkeen Budapestissa, 
Tokiossa sekä Tukholmassa Finn- 
Agoran, Suomen Japanin instituutin 
ja Suomen Tukholman-instituutin 
yhteistyössä.

• Vienna Design Weekin johtaja Lilli 
Holleinin pitää Suomea merkittävänä 
muotoilun historiaan vaikuttaneena 
maana, joka tarjoaa kiehtovaa nykyde-
signia.

Cabinet -seinäpeilit, 2019
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Tervetuloa ostoksille 
Ornamon Design Jouluun! 

Myyjä, varaa paikkasi  
Design Joulusta!

Tapahtuman tuottaa:

www.ornamo.fi/designjoulu

 
Kaapelitehdas 
Tallberginkatu 1 c 
Helsinki

Avoinna  
pe klo 15–19  
la–su klo 10–18

6.–8.12.

FD on nyt Instassa!  
www.instagram.com/finnishdesigners.fi www.finnishdesigners.fi
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Ornamo opastaa.
T E K S T I  J E N N A  H E I N O   K U V A  M A I J A  A S T I K A I N E N

Mene messuille
Messuille osallistumisesta kaikki lähtee liikkeelle. Milanon 
messut on yksi tärkeimmistä muotoilu tapahtumista ja 
sinne osallistuminen voi nostaa hetkessä omaa kansainvälistä 
profiilia ja poikia yhteydenottoja ulkomailta. Lähde ulkomaille 
messuille vaikka toisen muotoilijan kanssa, jonka kanssa voitte 
jakaa matkakuluja ja majoituksen. On tärkeää tehdä yhteistyötä 
muiden kanssa ja olla vaikkapa kollektiivina esillä.

Ammattilaisen ottamat valokuvat
Jos jossain haluan neuvoa, niin tässä asiassa: panosta kuviin. Jos haluat tulla 
ulkomaisten medioiden löytämäksi, valokuvat täytyy olla omilla verkkosi-
vuilla valmiina ja helposti ladattavissa heidän käyttöönsä. Ammattikuvaajan 
palkkaamisen lisäksi kuville on mietittävä kokonaisuus. Tuotekuvakin voi olla 
mielenkiintoisesti rakennettu eli taustan ei aina tarvitse olla pelkkä valkoinen.

Älä aliarvio yhtäkään kohtaamista
Kun joku haluaa keskustella kanssasi, juttele ja ole läsnä. Ihmiskontakti on 
tärkeä, eikä ikinä tiedä, mitä siitä voi vielä syntyä. 

Arvosta itseäsi ja osaamistasi
Kun joku ryhtyy juttusille kanssasi, hän osoittaa jo kiinnostusta sinua ja työtäsi 
kohtaan. Älä pelkää silloin tuoda osaamistasi esille äläkä missään nimessä 
väheksy itseäsi, kun luoksesi on jo tultu. Amerikka-asennetta kehiin! Mieti 
etukäteen, mikä sanoma tai ajatus työsi taustalla on.

Mene ulkomaille!
Jos tavoitteena on kansainvälistyä, kannattaa mennä ulkomaille asti. Pyri resi-
densseihin ja näe ja koe elämää Suomen ulkopuolella. Ovelta ovelle ei tarvitse 
kiertää portfolio kainalossa, mutta on hyvä tiedostaa, että aina voi tavata uran 
kannalta tärkeitä henkilöitä.

Teron tipsit 
kansainvälistymiseen 
Muotoilija-kuraattori Tero Kuitunen 
on ollut mukana kansainvälisissä 
näyttelyissä ja messuilla eri 
puolilla Eurooppaa sekä 
Japanissa. 
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Kalevankatu 16  00100 Helsinki  •  Avoinna ti-pe 11-17, la-su 12-16
puh. 050 4706 087  •  sähköposti hannele.nyman@helsingintaiteilijaseura.fi

Urbaani Luonto Plugg In -hanke

GALLERIA KATARIINA �������������������������� GALLERIA KATARIINA ��������������������������

21.8.–8.9.2019
Urbaani Luonto Plugg In -hanke
Kasvun kausi
11.9.–29.9.2019
Ismo Hyvärinen
Kolme tasoa meissä – maalauksia
2.10.–20.10..2019
Maalauksen monimuotoisuus
maalaustaiteen juhlanäyttelyviikot
23.10.–10.11.2019
Nina-Maria Oförsagdt
Verge – kokeellinen elokuva
13.11.–1.12..2019
Iina Heiskanen
Somewhere in the Meaning of Nowhere
puupiirroksia
4.12.–29.12.2019
Helsingin Taiteilijaseuran 
jouluripustus

21.8.–8.9.2019
Urbaani luonto Plug In -hanke
Kasvun kausi
11.9.–29.9.2019
Erkki Nampajärvi
maalauksia
2.10.–20.10..2019
Ville Välikangas
maalauksia

23.10.–10.11.2019
Mikko Rantanen
Rakennus – maalauksia
13.11.–1.12..2019
Anja Kurikka
Parasta ennen – teoksia
4.12.–29.12.2019
Sonja Löfgren
ommeltuja piirustuksia

Ville Välikangas: All yours

Valolla on väliä!  
-workshop 10.10.2019
Hedtec Oy, Lauttasaarentie 50, Helsinki

SIOn ja NSS:n jäsenille tarkoitetussa käytännön-
läheisessä workshopissa pureudutaan alustuksen 
jälkeen valaistussuunnittelun problematiikkaan 
ryhmätöiden parissa, yhdessä oppimalla.

Ilmoittautumiset 3.10. mennessä 
os: webmaster@nssoy.fi tai  
p. 09 701 4611

https://sio.fi/fi/tapahtuma/valolla/
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Ornamon lehti 3/2019
Ornamon jäsenlehti toteutetaan  
Gerda ja Salomo Wuorion säätiön tuella. 

PÄÄTOIMITTAJA  Salla Heinänen

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

ULKOASU  Tikka Talvenheimo 

ORNAMON ILMOITUKSET JA ILMOITUSMYYNTI, TOIMITUS  

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

4 NUMEROA VUODESSA

 aineisto ilm.

1/19 17.1. 19.2. Painos  3 000

2/19 16.4. 28.5. Painos  3 000

3/19 8.8. 3.9. Painos  4 000

4/19 5.11. 3.12. Painos  3 000

Aineistovaatimus  offset (CMYK)

Painos   2 600 kpl

Painopaikka Trio-Offset

Koko   210 x 280

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

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

Hinnat 4-väri-ilmoituksille (CMYK) 

1/8 s. 97 x 66 mm 150 € / 200 € 

1/4 s. 97 x 132 mm  450 € / 550 €

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

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

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

Takakannen tai etukannen sisäsivu

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

Takakansi

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

Materiaali lehteen tulee toimittaa aineistopäivään mennessä 

osoitteeseen: media@ornamo.fi. Ilmoitukset pdf-muodossa 

(painokelpoisina). Erilliset kuvatiedostot jpeg- tai tiff-kuvina, 

painokelpoisina, resoluutio 300 dpi.

MEDIAKORTTI  ornamo.fi/ornamon-lehti

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

Ornamon jäsenlehden sähköinen versio on luettavissa kotisivujen  

jäsenpalveluita-osiossa. Linkki lehteen lähetetään jäsenille viikko- 

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

ISSN 2341-7781 (painettu)

ISSN 2341-779X (verkkojulkaisu)

Media.
v

Ornamo 

Annankatu 16 B 35–36, 00120 Helsinki
Ornamon toimisto on avoinna ark. klo 9–17.

ORNAMO RY

ORNAMO ART AND DESIGN FINLAND

ornamo.fi   |   finnishdesigners.fi

Saara Argillander
Viestinnän asiantuntija
p. 044 7620 509
saara.argillander@ornamo.fi

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

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
Asiantuntija, muotoilu
Jäsenpalvelut, Finnishdesigners.fi
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 
Teosmyynti, IAC:n keramiikkanäyttely
p. 044 767 6303
katja.kotikoski@ornamo.fi

Elina Perttula
Viestintäpäällikkö
p. 043 211 0755
elina.perttula@ornamo.fi

Miisa Pulkkinen
Asiantuntija, taide
Jäsenneuvonta 
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

Tuula Toivio
Viestinnän asiantuntija
Viikkotiedote, info@ornamo.fi
p. 044 756 6474
tuula.toivio@ornamo.fi

Sari Vesanen
Talous- ja hallintosihteeri
Jäsenasiat
p. (09) 687 7740
office@ornamo.fi
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ANTALIS OY 
Puh. 040 864 1439 Konsultointi
Puh. 0201 800 200 Paperit 
Puh. 0201 800 254 Suurkuva 
Puh. 0201 800 255 Pakkaaminen
www.antalis.fi | riikka.mouhu@antalis.com

Antalis on mukana ID Helsinki -tapahtumassa Helsingin Hernesaaressa 9.-10.9.2019.
Sisustamisen ja sisustussuunnittelun teemapäivää vietämme 10.9.2019

omissa tiloissamme Tahkotiellä Vantaalla.
Tule kuulemaan viimeisimmistä sisustamisen suuntauksista Euroopassa, 

uusimmista materiaaleista yksilölliseen sisustamiseen, 
Antalis Interior Design Award 2019 -kilpailusta, ym. 

Mahdollisuus myös henkilökohtaisiin keskusteluihin asiantuntijoidemme kanssa.

Antalis mukana sisustamisen 
viikolla - tervetuloa mukaan! 

LISÄTIETOA TAPAHTUMISTA
www.antalis.fi

www.demopaivat.fi/antalis
www.idhelsinki.fi

Mainos_Ornamo_2019_DemoDays.indd   1 16.8.2019   12:31:55



HEAR
 
YOUR 

OWN 
THOUGHTS.

Pod-tuoteperheen uusin jäsen PodBooth tuo rauhan työympäristöön. Erinomaisen 

äänieristyksensä ansiosta se on yksityinen tila puheluja ja video neuvotteluja varten 

poistaen samalla häiritsevää melua työympäristöstä. / martela.fi

PodBoothin voit hankkia myös joustavana Workplace as a Service -palveluna  

esimerkiksi 184 €/kk.  /   mlc.martela.fi/WaaS

PodBooth
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