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Puusta
pitkälle
Kotimaisen puukalustevalmistuksen jäljillä – mitä
kaluste-Suomelle kuuluu?
Sivu 14

KIRSI HAUTALA, JUKKA SILVENNOINEN,
PIRJO KÄÄRIÄINEN, HELENA MANNER,
MAARIT HILTUNEN, SOILE HOVILA, MARKKU PIRI

Tulevaisuuden
materiaalit
s. 24

UUSI MONO-TUOLI

Pääkirjoitus.

Pelkistämisen taidonnäyte
Design by Philip Kronqvist

Fennia Prize on osa Design Forum Finland Awards
(DFF Awards) -palkintokokonaisuutta.

Muotoilijat
aktivisteina

Suljettu, veistosmainen muoto kätkee sisälleen ergonomisen ja kestävän auditoriotuolin. Istuin ja käsinojat nousevat esiin yhdellä liikkeellä synkronoidun vipumekanismin ansiosta. Suljettuna vain 12 cm syvä
Mono istuu kauniisti ja tilaa säästäen niin katsomoihin, odotussaleihin kuin kapeisiin käytäviin. Huippuun
hiotut tekniset ratkaisut takaavat istuimen kestävyyden ja laadukkuuden vaativissakin kohteissa.
Mono on Hamarin omaa tuotantoa. Saat tuolin valitsemallasi runko- ja kangasmateriaalilla.
Kiinnitys seinään, lattiaan tai omalla alustalla vapaasti pyörivänä. Kysy lisää.

Onko muotoilu turhaa vai tarpeellista? Sitä kysyi erityisesti ihmisläheisestä ja vastuullisesta
muotoilusta tunnettu Viktor Papanek teoksessaan Design for the Real World (1971). Papanekin mielestä suunnittelijoiden pitää kantaa vastuunsa, sillä niin tehdessään he voivat
tuoda todellista muutosta maailmaan hyvän suunnittelun avulla.
Kuuntelemme, mutta kuulemmeko? Signaaleja loputtomista tarpeista, yhteiskunnan ja
ihmiselämän parantamisesta tulee koko ajan kaikkialta.
Kirjailija, kuvataiteilija Rosa Liksom valitsi vuoden 2020 Ornamo-palkinnon voittajaksi
teollisen muotoilijan Joonas Kyöstilän, jonka suunnittelufilosofiasta voit lukea lehden sivulta 8. Kyöstilän suunnittelun keskiössä ovat erilaiset vähemmistöryhmät, kuten nopeasti
kasvava vanheneva väestö tai vammaisryhmät. Hän ottaa huomioon erilaisten kuluttajaryhmien markkina-aseman ja kuluttajaryhmät, jotka turhan usein unohdetaan.
Kuluttajaryhmien valinta on liiketoimintaa, ja vastuullinen liiketoiminta edellyttää vastuullista suunnittelua. Suomalainen huonekalu -suunnittelukilpailun finalistien esittely
sivuilla 14–19 tuo esiin vastuullisen liiketoiminnan ja suunnittelun, kuten suomalaisen tuotannon, alihankinnan, tuotteen ekologisuuden ja elinkaaren.
Muotoilufilosofi Papanekin ajatukset herättävät tässä ajassa. Yritysten täytyy nyt kantaa
vastuunsa ja elää arvojensa mukaan; olla yrityskansalaisia tai jopa yritysaktivisteja. Suoraselkäinen vastuunkanto nostaa brändejä ja kasvattaa siten liikevaihtoa. Tässä kehityksessä
on mahdollisuus muotoilijoille. Muotoilija voi olla yrityksen omatunto, joka muistuttaa, että
esimerkiksi materiaalivalinnoilla on seurauksensa. Muotoilijan työ on ratkaisevaa, kun
tuotetaan sosiaalista arvoa. Muotoilun inklusiivisuus ja demokratisaatio ovat mahdollisuus
osoittaa alan yhteiskunnallista vastuuta. Kannammeko rooliamme tietoisesti?

Salla Heinänen, toiminnanjohtaja

HAMARI auditorium furniture solutions Oy
Runeberginkatu 34 E // FI-06100 Porvoo Finland // mobile 050 502 4731 // www.hamari.pro
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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 MAIJA TOIVONEN

Tapetilla.

K U VAT R E J L E R S F I N L A N D , K I R S I H A U TA L A

”Rakentamiseen
kaivataan lisää
estetiikkaa”
RAK E N N US J O HTA JA P I TÄ Ä MU OTOI LUA
H YVÄN Ä IN V E STOI NT I NA .
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REJLERS FINLANDIN rakennustoimialan johtaja Kirsi Hautala
on tekniikan tohtori ja “perusinsinööri”, jonka mielestä muotoilun
ja taiteen potentiaalia pitää hyödyntää enemmän tämän päivän
rakentamisessa. “Jokaisen rakennusprojektin alussa on kysyttävä
itseltään, mitä varten hanketta tehdään. Kun rakennetaan koulua,
betoniseinät ja katto ovat pelkkä kulissi. Todellinen päämäärä on
rakentaa lasten oppimista tukeva oppimisympäristö, ja tämän
tavoitteen toteutumista voivat muotoiluratkaisut olla edistämässä”, kertoo Hautala.
Hautalan mielestä luovalla suunnittelutyöllä ja taiteella on
merkittävä vaikutus kaupunkisuunnitteluun ja -kokemukseen.
Parhaimmillaan muotoilu ja taide tukevat hyvän käyttäjäkokemuksen syntyä sekä paikallisidentiteetin kehittymistä, mikä
on ihmisille arjen voimavara ja lisää kaupungin vetovoimaa.
“Suomessa on huipputason insinööriosaamista, mutta kentälle
kaivataan lisää estetiikan näkökulmaa. Taide yllättää, hauskuuttaa ja herättää ajatuksia. Taide ja muotoilu luovat identiteettiä
ja kulttuuria tavalla, johon pelkkä betoniseinä tai teräsrunko ei
koskaan pysty”, toteaa Hautala.
Miksei luovaa suunnittelutyötä sitten hyödynnetä enemmän
rakentamisessa? Hautalan mukaan syyt lienevät asenteissa ja
tulospaineessa. Rakennusalalla aikataulut ja budjetit ovat tiukat,
ja luova suunnittelutyö nähdään helposti lisäkustannuksena. Hän
toivoo näkevänsä enemmän rohkeutta ja uskallusta rakennusalalta. “Suunnittelun ja tarveselvitysten vaiheessa kaikki ovet ovat
avoinna ja silloin puntaroidaan ratkaisuja, jotka tukevat parhaiten
hankkeen tavoitteen toteutumista. Jos taide ja muotoilu integroidaan mukaan hankkeen alkumetreillä, ei se ole enää kustannuskysymys.”
Hautalan mukaan taide ja muotoilu tulisi nähdä investointina,
eikä hetkellisenä kustannuksena. ”Rakennuksen elinkaarta ei
katsota usein riittävän pitkäjänteisesti. Luomme elementtejä
ja rakenteita, joiden on tarkoitus olla olemassa vuosikymmeniä,
jopa vuosisatoja”, pohtii Hautala. Hyvin pienilläkin elementeillä voi Hautalan mukaan vaikuttaa kaupunkikokemukseen.
“Rakentamista tehdään aina ihmistä varten. Silta toimii joen
ylityspaikkana, mutta sen pimeällä veden pintaa heijasteleva
valaistussuunnittelu tuo ylitykseen elämyksellisyyttä”.

Kirsi Hautala on Rejlers Finlandin
rakennustoimialan johtaja.
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Taide tutuksi

"Taide ja muotoilu
luovat identiteettiä ja
kulttuuria tavalla, johon
pelkkä betoniseinä tai teräsrunko ei koskaan pysty."

Rejlers Finland on toteuttanut Metropolia
Ammattikorkeakoulun uuden Myllypuron
kampuksen sähkö-, tele-, turva- ja
AV-suunnittelun. Rakennuksissa yhdistyy
moderni arkkitehtuuri ja taidokas

ORNAMON LUOTSAAMASSA kaksivuotisessa Taide käyttöön
-hankkeessa luodaan ratkaisumalleja ja tarjotaan käytännön
apua luovan suunnittelun tilaamiseen kunnille ja rakennusalalle.
Monialainen hanke tekee taiteen ja muotoilun lisäksi näkyväksi taideasiantuntijapalvelua, joka on edellytys tasokkaalle
julkiselle taiteelle rakentamisessa ja kaupunkisuunnittelussa.
Syksyllä julkistettava hankintaopas, toimintakortit sekä taiteen
arvon mittaamista käsittelevä selvitys ovat kaikki hankkeen
satoa, joilla taidekenttä lähestyy rakennusalaa ja pyrkii vakuuttamaan tilaajat ammattimaisesta alasta.

valaistussuunnittelu.

taidekayttoon.fi

TEKSTI MAIJA TOIVONEN

Tapetilla.

KY
SY

KU VA J U S S I N A H KU R I

Outi Mäki
Ornamon yhteistyökumppani
Korkeasti koulutettujen
kassa KOKO on tärkeä tuki
pilari työttömyyden tai
lomautuksen osuessa kohdalle.
Koronavirustilanne on tuonut
työttömyyskassat ennen
näkemättömän tilanteen eteen,
sillä ansiopäivärahaa on haettu
enemmän kuin koskaan.

Joonas Kyöstilä vastaa teollisesta muotoilusta FFORAssa, joka on maailman

palkinto

ensimmäinen pyörätuoliasusteiden
lifestylebrändi.

ORNAMO-PALKITTU JOONAS KYÖSTILÄ:
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Muotoilijoiden pitää
tarttua vaikeisiin aiheisiin
VUODEN 2020 Ornamo-palkinnon on voittanut teollinen muotoilija Joonas Kyöstilä. 27-vuotias Kyöstilä on Aalto-yliopistosta ja
Parsons School of Designista valmistunut muotoilija, jonka työssä
korostuu vahva sosiaalinen vastuuntunto. Kyöstilä suunnittelee
mm. FFORAlle, joka on maailman ensimmäinen pyörätuolituotteita
valmistava lifestylebrändi.
“Olen kiinnostunut muotoilun sokeista pisteistä ja yleisöistä,
jotka ovat yleisesti ottaen alipalveltuja, kuten pyörätuolikäyttäjät.
Kun aloimme pari vuotta sitten tehdä käyttäjä- ja markkinatutkimusta, huomasimme, ettei ollut olemassa yhtään laukkua, joka
olisi pyörätuoliin kiinnitettävä ja joka näyttäisi hyvältä sekä toimisi
hyvin”, Kyöstilä kertoo.
Ornamo-palkinnon saajan valitsi tänä vuonna kirjailija ja
kuvataiteilija Rosa Liksom.
Liksom kiittää Joonas Kyöstilää hänen suunnittelutyöstään
marginaaliin jäävien ihmisten hyväksi. Liksom haluaa palkinnolla innostaa ja kannustaa muotoiluyhteisöä innovaatioihin ja täyttämään
erilaisten vähemmistöryhmien kipeästi kaipaamia tuotetyhjiöitä.
“Joonas Kyöstilän suunnittelemissa pyörätuolien lisävarusteissa
yhdistyvät oivalla tavalla funktionaalisuus ja laadukas design.
Pyörätuolit ovat ankaraan kulutukseen suunniteltu apuväline,
jonka käyttäjäkokemukselle on muotoilulla paljon annettavaa”,
toteaa Liksom.

Nuoresta iästään huolimatta Joonas Kyöstilä on jo saanut
tunnustusta amerikkalaiselta muotoilumaailmalta. Hän on voittanut
suunnittelupalkintoja ja hänen töitään on Philadelphia Museum of
the Artsin, Henry Ford Museumin ja Chicago Atheneumin kokoel
missa. Tulevaisuudessa Kyöstilä haluaa jatkaa suunnittelemista
marginaaliin jääneille yleisöille, ja hän toivoo yhä uusien muotoilijoiden tarttuvan aiheisiin, jotka saattavat aluksi vaikuttaa vaikeilta.
“Meillä on nopeasti globaalisti kasvava vanheneva väestö ja
enemmän vammaisryhmiä kuin ikinä. Näen, että meillä on muotoilijoina todella paljon potentiaalia osallistua keskusteluihin näistä
aiheista. Hienointa on, että emme puhu vain esineiden suunnittelusta, vaan normalisoimisesta. Voimme tuoda keskusteluun
esimerkiksi sen, että pyörätuolikäyttäjillä pitäisi olla oikeus ilmaista
itseään ihan niin kuin me muutkin”, sanoo Kyöstilä.
Tämän vuoden Ornamo-palkinnon ehdokkaina olivat myös
sisustusarkkitehdit, työpari Hanna Gullstén ja Jari Inkinen
sekä Habitaren luova johtaja Laura Sarvilinna. Ornamo-palkintoehdokkuus on muotoilualan arvostettu tunnustus, joka tekee
näkyväksi ajankohtaista muotoilua ja taideteollista taidetta. Ornamon jäsenet ehdottavat joukostaan ansioituneita tekijöitä, joiden
parista Ornamon hallitus valitsee kolme ehdokasta. Palkinnon
voittajan valitsee hallituksen valitsema ulkopuolinen asiantuntija.
Ornamo-palkinnon suuruus on 5 000 euroa.

Tutustu KOKOkassan verkkosivuihin
osoitteessa
www.kokokassa.fi

KOKO-kassan johtaja Outi Mäki, millainen
kassan lomautushakemusten tilanne on?
Ensihakemusten määrä on kasvanut todella voimakkaasti keväästä alkaen. Kassaan on tullut huhtikuun
alusta lukien yli 26 000 ensihakemusta, kun koko
vuonna 2019 kassaan saapui 7 500 ensihakemusta.
Hakemuksista n. 80 prosenttia koskee lomautuksia.
Kassan ensihakemusten käsittely on valitettavasti
tilapäisesti ruuhkautunut suuresta hakemusmäärästä johtuen. Jono etenee kuitenkin koko ajan ja
käsittelyaikaa pystytään lyhentämään, kun suuret
hakemusten sisääntulomäärät on kohta käsitelty
pois. Kassalla on myös käytössä ennakkomaksu, joka
helpottaa hiukan pitkiä käsittelyaikoja.
Seuraamme erittäin tarkkaan tietoja työmarkkinatilanteesta, jotta pystymme vastaamaan siihen
syksyllä. Kassa on rekrytoinut uusia työntekijöitä,
kehittänyt prosesseja ja viestintää sekä asiakaspalvelua koko koronatilanteen ajan. Jatkamme tätä
toimintaa edelleen, jotta pystymme palvelemaan
jäseniämme parhaalla mahdollisella tavalla.
Jos olet tullut lomautetuksi tai työsuhteesi on
päättynyt, kannattaa käydä tutustumassa kassan
verkkosivuihin, joille on koottu tietoa eri tilanteisiin.
Sivuilla on myös pikaohje lomautetuille jäsenille
siitä, kuinka tilanteessa tulee toimia. Tärkeää on
ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.
Tämän jälkeen noin viikon jälkeen voi kassalle
toimittaa ensihakemuksen, yksinkertaisimmin
kassan sähköisen asioinnin kautta.

Lähetä kysymys
info@ornamo.fi
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ALVAR AALLON SUUNNITTELEMASSA Maison Louis
Carréssa Ranskassa avautui kesäkuussa suomalaista nykymuotoilua ja -taidetta esittelevä näyttely Call to the Wild / L’appel de
la nature. Näyttely esittelee töitä lasitaiteilija Laura Laineelta,
tekstiilitaiteilija Kustaa Saksilta sekä ornamolaiselta kuvanveistäjä Kim Simonssonilta. Kokonaisuuden on kuratoinut Suomen
Benelux-instituutin johtaja Kati Laakso ja brysseliläisen Spazio
Nobile -gallerian perustaja Lise Coirier.
Luonnonvalo sekä taloon mittatilauksena suunniteltu sisustus
tekevät talosta kokonaistaideteoksen. Talon suunnittelusta
vastasivat Alvar ja Elissa Aalto yhdessä yhteistyökumppaniensa
kanssa 1950-luvun lopulla. Call to the Wild -näyttelyn yksittäiset
teokset muuttuvat osaksi olemassa olevaa kokonaisuutta,

REDERIK VERCRUYSSE /

Suomalaista nykymuotoilua
ja -taidetta esillä Ranskan
Maison Louis Carréssa

SUOMEN BENELUX-INSTITUUT TI

Tapetilla.

Kuvassa kuvanveistäjä Kim Simonssonin veistos (vas.), tekstiilitaiteilija
Kustaa Saksen seinäryijyt ja lasitaiteilija Laura Laineen lasiteos.

aloittaen näin vuoropuhelun eri huoneiden välillä. Näyttelyssä
ei ainoastaan tule esille teosten ja talon välinen suhde, vaan
nähtävillä on kahden suomalaisen muotoilualan sukupolven
välinen yhteys; näyttely yhdistää Aallon perinnön nykytaiteilijoihin, jotka omissa töissään tutkivat erilaisia tyylejä, materiaaleja ja
tekniikoita.
Näyttely on osa Ornamon ja Suomen Benelux-, Ranskan- ja
Saksan-instituuttien yhteistä Making the Market -hanketta,
joka edistää suomalaisen taideteollisen taiteen ja taidekäsityön
sekä muotoilun vientiä Keski-Eurooppaan. Ornamo koordinoi
ja tuottaa hankkeessa valmennus- ja sparrausmateriaalia, joka
on vapaasti koko alan hyödynnettävissä, ja joka parantaa alan
tekijöiden valmiuksia hakeutua suuremmille markkina-alueille.
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näyttely

Ja ornamolaiset ovat...
SUOMALAINEN HUONEKALU -suunnittelukilpailun finaaliin
pääsy on ollut monelle jo itsessään voitto, sillä useat yritykset
ovat jo vieneet kilpailutöitä tuotantoon asti. Ornamolaiset ovat
hyvin edustettuna kilpailun 18:n kovatasoisen finalistin joukossa.
Mukana ovat Heikki Herranen, Karolina Norteva, Mikael Mantila, Jani Luukkonen, Rosa-Maria Tolvanen, Kaarle Holmberg,
Simo Lahtinen, Sari Matikka, Henri Judin ja Terhi Tuominen.
Kalustekilpailun ensimmäiseen vaiheeseen osallistui yli 350
suunnitelmaa. Kilpailun voittajat julkistetaan 9.9.2020. Kerromme
lisää aiheesta sivulta 14 lähtien.

fakta

12,3 mrd. €
TILASTOKESKUKSEN TUOREIMMAT yritystilastot kertovat, että muotoilualan liikevaihto oli 12,3
miljaridia euroa vuonna 2018. Lue lisää muotoilualasta ja suhdannenäkymistä sivulta 20 lähtien.

Ornamo ja EMMA näyttävät
kiinnostavinta nykykeramiikkaa
ensi keväänä
ORNAMO TOTEUTTAA yhteistyössä Espoon modernin
taiteen museon EMMAn kanssa keramiikkanäyttelyn
keväällä 2021. Näyttely esittelee nykykeramiikan kiinnostavimpia ilmiöitä ja luo yhteyden muotoilun historiaan.
Näyttelyyn oli ornamolaisille avoin haku kesällä 2020.
Kokonaisuudesta vastaa EMMAn amanuenssi Laura
Kokkonen. Hän on taidehistorioitsija ja kuraattori, joka on
työskennellyt monipuolisesti taiteen kentällä.
Näyttelyn teemat, särö ja murros – korjaaminen ja uudelleenrakentaminen, tarttuvat vahvasti aikamme ilmiöihin.
”Olemme menneen ja tulevan käännekohdassa. Koronakevät pysäytti koko maailman, ja nyt ollaan uudella tavalla
heräämässä sekä sosiaalisiin että ekologisiin kysymyksiin.
Vanhat rakenteet alkavat ympärillämme ensin säröillä ja
lopulta murtua, mistä syntyy mahdollisuuksia korjata ja
rakentaa uudelleen sekä tasa-arvoisempaa että ekologisesti kestävämpää yhteiskuntaa”, kertoo Kokkonen. ”Särö
ja murtuminen ovat toisaalta myös keramiikalle tyypillisiä
materiaalisia ominaisuuksia.”
Näyttely avautuu EMMAn Aukio-tilassa huhtikuussa
2021 ja se on avoinna lähes vuoden ajan helmikuun 2022
loppuun asti.

PARKY-PUULATTIAT
Kestävämpää tyylikkyyttä

Luonnollisen kaunis Parky-puulattia kestää kulutusta,
naarmuuntumista, kolhuja ja kosteutta. Ainutlaatuisen
kestävyyden ansiosta Parky-puulattia soveltuu loistavasti
myös julkisten tilojen kovaan käyttöön – 10 vuoden takuulla.

Oy Orient-Occident Ltd
Puhelin (09) 260 660
asiakaspalvelu@orientoccident.fi
www.orientoccident.fi

Tyyliisi istuvia toimistokalusteita!

RAKENNUSFAKTASTA
uusimmat tuotteet ja
ratkaisut hankkeisiin
Rakennusfakta.fi:stä löydät tietoa uusista rakennusalan ammattilaisille suunnatuista tuotteista, palveluista
ja materiaaleista. Palvelu pitää sisällään tiedot muun muassa julkisivuun, eristykseen, talotekniikkaan ja
turvallisuuteen liittyvästä tarjonnasta Suomen suurimmilta valmistajilta ja toimittajilta.
Rakennusfakta.fi on maksuton, nopea ja helppokäyttöinen työkalu tuotteiden ja materiaalien vertailuun
ja valintaan. Käyttäjien työtä helpottamaan, Rakennusfakta.fi:ssä tuotetietoihin on yhdistetty BIMobjektit, CAD-kuvat, sertifikaatit ja referenssikohteet. Referenssikohteissa kerrotaan valmistajien ja
tavarantoimittajien kuvin ja sanoin heidän osuudestaan hankkeissa, joten Rakennusfakta.fi-palvelun käyttäjä
saa referenssikohteiden avulla monipuolisemman kuvan tuotteen tai materiaalin mahdollisuuksista.
Pysy ajantasalla rakennusalan tuotetiedoista ja tilaa uutiskirje osoitteesta Rakennusfakta.fi.

+420 000

käyntiä sivustolla
vuodessa

+730 000
sivunäyttöä
vuodessa

+20 000
Key Mail
-kirjettä

+60 000

uutiskirjeen
vastaanottajaa

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

Tervetuloa tutustumaan toimistokalusteisiimme ja koko muuhun
valikoimaamme www.roltrade.com sekä Suunnittelijoille -sivuillemme,
tai varaa henkilökohtainen esittely uudistetulla Showroomillamme!
www.roltrade.com | Itälahdenkatu 18 A, 5. krs. | 00210 Helsinki | puh. 010 322 0500 | roltrade@roltrade.com

Valttina paikallisuus

Suomalainen huonekalu
-suunnittelukilpailu 2020

Suomalainen huonekalu -suunnittelukilpailu toi yhteen lahjakkaat
suunnittelijat ja kotimaiset puuhuonekalujen valmistajat. Finalistityöt
esittelevät nykyaikaisia tulkintoja puun mahdollisuuksista kodeissa
ja julkisissa tiloissa monille eri käyttäjäryhmille. Monet kesän aikana
valmistuneet protot ovat menossa tuotantoon asti.
TEKSTI ELINA PERTTULA

CLTR
Sohvapöytä
Valmistaja: Aito Kaluste Oy,
Kajaani
Design: Kaarle Holmberg,
Mika Huovinen & Lauri
Heikkinen
Nimimerkki: Kamila
Materiaali: Tuotteessa on
käytetty rakennusteollisuuden
sivuvirtana jäänyttä CLT-levyä,
josta Lauri Heikkinen on
kehittänyt sisustuslevyn.

K U VAT M A R C O M E L E N D E R

AUGUST
Ulkotilan lounge-tuoli ja -tuotesarja
Valmistaja: Järvi-Z Oy, Evijärvi
Design: Rami Santala
Materiaali: Metallikehikko, mänty
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FRAMEWORK
Puurakenteinen tuoteperhe
laatutietoiselle kuluttajalle.
Tuoteperhe on menossa tuotantoon.
Valmistaja: Soft-Kaluste Oy, Ilmajoki
Design: Terhi Tuominen & Jitan V Patel
Materiaali: runko tammi tai koivu, verhoilu
nahka, pellava, villa tai sekoitekangas

MADE
Sohvapöytä
Valmistaja: Luottopuu Oy,
Kuhmo
Design: Kaarle Holmberg,
Mika Huovinen & Lauri
Heikkinen
Materiaali: erikoiskuivattu
järeä mänty.

PILOU
Laatutietoisen kuluttajan nojatuoli
on menossa tuotantoon.
Valmistaja: Tetrimäki, Vehmersalmi
Design: Tomi Laukkanen
Materiaali: Saarni, kangasverhoilu

DRUM
Säilytyskaluste
Valmistaja: Hakola
huonekalu Oy, Jurva
Design: Simo Lahtinen
Materiaali:
puristettu koivuvaneri

3.20

• Kilpailuun osallistui yli 350
kilpailutyötä
• Kilpailun finalistit valittiin juryn
esikarsinnan ja yritysten valinnan
yhdistelmänä
• Voittajat julkistetaan 9.9.2020
Gustavelundissa Tuusulassa.
• Kilpailun juryn puheenjohtajana
toimii sisustusarkkitehti Ben af
Schultén. Muut juryn jäsenet ovat
Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Petteri Kolinen, sisustusarkkitehti SIO Tuula Falk, a-factory Oy:n toimitusjohtaja Jukka
Silvennoinen ja Ekerö Möbler AB:n
toimitusjohtaja Lena Arell.
• Kilpailun päärahoittajat ovat:
Suomen Metsäsäätiö ja ympäristöministeriö. Mukana ovat myös
Huonekalusäätiö ja Messusäätiö.
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AAVA
Säilytyskaluste vaativalle kuluttajalle.
Tuote on menossa tuotantoon.
Valmistaja: Huonekalutehdas
Seppänen Oy, Petäjävesi
Design: Karolina Norteva*
Materiaali: Tammi

RAILO
Julkisten tilojen pinottava pikkutuoli.
Kilpailutyö ollaan laajentamassa
tuoteperheeksi asti erilaisille
käyttäjäryhmille.
Valmistaja: Puulon Oy, Padasjoki
Design: Juho Pasila
Materiaali: Koivu

NAPPULA
Muokattava naulakko
kuluttajille ja yrityksille.
Valmistaja: Eimi Kaluste Oy,
Padasjoki
Design: Sonja Kurtti *
Materiaali: Vaneri

PILARI
Pöydistä ja penkeistä koostuva skaalautuva
tuoteperhe yksityisiin ja julkisiin tiloihin.
Valmistaja: Made By Choice Oy, Salo
Design: Mikael Mantila
Materiaali: Massiivipuu,
luonnonvärinen tai maalattu

Kilpailussa mukana olleet Pedro Oy, Hkv J. Haapala Oy, Piiroinen Oy
ja Rintaluoma Oy ovat vetäytyneet kilpailusta.

OLO
Varhaiskasvatuksen siirreltävä kaluste
palvelee monia tarpeita päiväkodeissa
tai ala-asteilla. Konseptiin kuuluu myös
kokonainen tuotesarja.
Valmistaja: Niemen
Tehtaat Oy, Sastamala
Design: Henri Halla-aho
Materiaali: taivutettu
koivuviilu tai biokomposiitti

KAANON
Kaanon-valaisinsarja
Valmistaja: Heinolan
Vesileikkauspalvelu Oy, Heinola
Design: Simo Serpola
Menossa tuotantoon.
Koivuvaneri, saarniviilu

L-hylly
Säilytyskaluste koteihin ja julkisiin tiloihin.
Valmistaja: Interface Oy, Heinola
Design: Henri Halla-aho
Materiaali: Metalli, mänty ja tammi.
Protossa käytetty tammea.

MIKKI
Nykyajan oppimis- ja työympäristöihin soveltuva Mikki-tuoli.
Kilpailutyön ympärille on syntymässä kokonainen tuoteperhe.
Valmistaja: Lepo Product Oy, Villähde
Design: Jani Luukkonen ja Rosa-Maria Tolvanen
Materiaalit: sertifioitu koivu ja vaneri, metalli ja verhoilu
WORKBENCH
Tuotesarja uuden ajan
oppimisympäristöihin
tai toimistoihin.
Valmistaja: Martela
Oyj, Nummela
Design: Henri Halla-Aho

UOMA
Uoma-sohva on julkisten tilojen istuin mm. aulatiloihin
Design: Heikki Herranen ja Minna Siikaluoma
Valmistaja: Finsoffat Oy, Kerava
Materiaali: Ylijäämäpaloista työstetty vanerirunko,
vaahtomuovi, vanu, kangasverhoilu

TOVE
Tove-naulakko on toimistokäyttöön ja rakennusliikkeille
suunnattu seinänaulakko. Tuote
tulee myyntiin syksyllä 2020.
Valmistaja: Summanen Oy, Lahti
Design: Sari Matikka
Materiaali: Koivu, metalli, nahka

* Kilpailutyö on mukana
opiskelijasarjassa

TEKSTI ELINA PERTTULA

A Factoryn toimitusjohtaja

K U VAT M A R C O M E L E N D E R , J A N N E L I I A S

Jukka Silvennoinen oli
mukana Suomalainen
huonekalu – suunnittelu-

JANNE LIIAS

kilpailun juryssa.

Kotimainen puu istuu
huonekalun tarinaan

Railo-tuoli on massiivikoivusta
valmistettu julkisten tilojen pinottava
pikkutuoli, jota ollaan laajentamassa
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Voisiko kotimaisen kaluste
tuotannon tulevaisuus syntyä huippumuotoilun ja
kotimaisten valmistajien yhteistyöllä? Löytyykö markkinoita vastuullisesti tuotetulle puukalusteelle, joka
erottautuu laadulla ja haluttavalla brändillä?

V

astuullisuus, lähituotanto ja kotimaassa tuotettu puuraaka-aine ovat
arvoja, jotka ovat olleet uuden ajan
kalustebrändien ydintä ja tarinankerrontaa jo vuosia. Viime vuosina
monet yritykset myyvät itseään huippumuotoilun ja
kotimaisen puuntyöstön perinteen ja vastuullisen
tuotannon yhdistelmällä.
Kalusteiden kotimainen tuotanto on yskinyt koko
2000-luvun edullisten tuontikalusteiden vallattua
alaa. Kotimaiset huonekaluyritykset suunnittelevat
ja valmistavat huonekaluja pääasiassa koteihin ja
julkisiin tiloihin täällä kotimaassa. Viime vuosien
varovaisesta vientilukujen noususta huolimatta
monet valmistajat ovat ahtaalla. Alalta löytyy myös
valopilkkuja, kuten vaikkapa Hakolan uudistus tai
Made by Choicen menestystarinat osoittavat. Kalustealalla toimiminen vaatii tänä päivänä erityistä
tahtoa ja sinnikkyyttä, sillä toimintaympäristö ei ole
helpoimmasta päästä. Itse valmistuksen vaatiman
työn korkeiden kustannusten lisäksi monet kipuilevat osaajapulan kanssa. Työn ja tuotannon kus-

tuoteperheeksi asti. Suunnittelija Juho

tannukset näkyvät kalusteen korkeassa hinnassa.
Myös sopivan alihankintaverkoston rakentaminen
on työlästä. Esimerkiksi Lundian toimitusjohtaja
Michaela von Wendt kertoi alkuvuonna avoimessa
kirjoituksessaan yrityksen vaikeuksista löytää
kotimaista valmistajaa vanhan toimittajan tilalle.
Yritys kertoi joutuneensa luopumaan kahdesta hyllykoosta, sillä se ei löytänyt Suomesta valmistajaa.
LÄHIMETSÄSTÄ GLOBAALEILLE MARKKINOILLE?
Poikkeuksellinen yritys on nykyään sveitsiläisomisteinen Artek. Aallon kalusteita valmistaa Kaarinassa
sijaitseva A Factory. Yrityskaupan myötä Vitra
sai haltuunsa Artekin brändin, Aallon nimen ja
suomalaisen raaka-aineen sekä tinkimättömän
tuotannon. Artekin kalusteille avautui Vitran myötä
uudet markkinat globaalien jakelukanavien myötä.
Vitra valvoo koko tuotantoketjua aina koivikoiden
hakkuusta brändeihin saakka. Suomalaisuutta on
vaalittu yrityksessä erityisen tarkasti; se on tae
vastuullisesta designbrändistä globaaleilla markkinoilla.
A Factoryn toimitusjohtaja Jukka Silvennoinen
tuntee kotimaisen kalustealan hyvin. Hän osallistuu
haastatteluun työhuoneeltaan Kaarinan tehtaalta,
jossa tuotanto on pyörinyt täydellä teholla koronapandemiasta huolimatta. Vienti vetää, ja yritys on
valmistautumassa suunnitellusti tehtaan konekannan uudistamiseen. Kuluttaja- ja yritysostojen lisäksi
Aallon kalusteita tilataan moniin julkisiin tiloihin,

Pasila teki yhteistyötä Puulon Oy:n
kanssa.
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Kaanon-valaisinsarja on
vesileikkaustekniikkaa
hyödyntävä puuvalaisinsarja. Tuotantoon menevä
valaisin on suunnittelija
Simo Serpolan ja Heinolan
Vesileikkauspalvelu Oy:n

"Hyvä brändi ei
riitä, vaan tuotteen
laadusta on
pidettävä huolta."

yhteistyö.

mm. kouluihin ja päiväkoteihin Keski-Euroopassa.
Huippurobotiikkaa ja automatisoitua tuotantoa yhdistelevän koneiston käynnistys on määrä tapahtua
kesällä 2021.
Silvennoinen on vastannut Aallon suunnittelemien
kalusteiden uustuotannosta vuodesta 2015. Sitä
ennen hän työskenteli mm. Iskulla. Noina vuosina
työskentely suunnittelijoiden ja tuotannon kanssa
hioutui saumattomaksi yhteistyöksi.
Silvennoinen peräänkuuluttaa huippukuntoisen
tuotteen puolesta. ”Hyvä brändi ei riitä, vaan tuotteen laadusta on pidettävä huolta aina raaka-aineen
hankinnasta ja työstämisestä valmistukseen asti”.

näkökulma

A Factoryn tuotantoa ovat viime vuosina kirittäneet
erityisesti laatutietoiset japanilaiset asiakkaat, joita
kuullaan tarkalla korvalla.
KULUTTAJAT HALUAVAT
TIETÄÄ PUUN ALKUPERÄN
Kalustepuulla on omat vaatimuksensa ja sen
kasvuympäristöllä oma syklinsä, jolle ei nyky-Suomessa ole raivattu tilaa. Kotimaiset metsät on
viritetty huippuunsa sellu- ja kuituteollisuuden
tarpeisiin. Poliittisen ohjauksen avulla yksityisiä
metsänomistajia on kannustettu tuottamaan yhden
lajin tehometsää. Tämän voi maallikkokin havaita
tasalaatuisena, viivasuorana männikkönä tai kuusikkona. Sellaisista metsistä saadaan tehokkaasti
raaka-ainetta paperin tai vaikkapa rakennusteollisuuden tuottamiseen. Puukalusteiden tuotanto on
puolestaan vähäpäästöistä ja sen eduksi lasketaan
myös puun kyky varastoida hiilidioksidia moninkertaisesti verrattuna sen valmistuksesta syntyviin
päästöihin. Hyvä kalustepuu vaatii kasvuympäristöltään enemmän, näin on esimerkiksi kotimaisen
koivun laita.
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MISTÄ KOIVUA KALUSTEEKSI?
Yllättäen kalusteisiin sopivan koivun löytäminen on
Silvennoisen mukaan hankalaa. ”Koivu on kovana
puulajina erinomainen kalustemateriaalina, joka
kasvaa sekametsissä. Istutettuja peltokoivikoita
löytyy, mutta tällainen koivulaatu ei ole laadultaan
yhtä hyvä. Paras kalustekoivu kasvaa sekametsissä,
joita ei Suomessa enää tahdo löytyä,” Silvennoinen
sanoo. Hän myös hämmästelee, kuinka vähän koivua
käytetään huonekaluteollisuudessa, vaikka sen
ominaisuudet ovat kalustetuotantoon erinomaiset.
Artekin kalusteissa käytetyn koivun pitää olla sertifioitua, millä varmistetaan puun alkuperä. Huonekaluteollisuuden suurimpana koivunkäyttäjänä jopa
Artek joutuu kamppailemaan sopivan raaka-aineen
toimittajan löytämisessä: Aallon kalusteissa tämä
tarkoittaa yrityksen volyymille sopivaa toimittajaa,
jonka puuaines täyttää tiukat laatukriteerit.
Suomesta vain yksi saha, joka pystyy tuottamaan
sopivan määrän puutavaraa, jolla on sertifioinnit
kunnossa. Priimakoivun toimittaa Viitasaarella
sijaitseva Haka-Wood, joka oli ennen yrityskauppoja
europarlamentaarikko Teuvo Hakkaraisen (ps.)
perheyrityksen omistuksessa.
Silvennoinen on halunnut pitää kiinni kotimaisesta koivusta, mikä on laatu- ja arvovalinta. Kotimainen koivu kun istuu tarinaltaan ja värisävyltään
sekä laadultaan Artekin tarinaan. Silvennoisen
mukaan samanlaatuista koivuainesta olisi helppo
tuoda Venäjältä, mutta valmistaja haluaa pitää kiinni
kotimaisuudesta. ”Meidän koivu kaadetaan talvella,
ja myös sahataan jäätyneenä. Tällöin koivu on vaa-

Terhi Tuomisen ja Jitan V Patelin Framework-sohva ja nojatuoli
edustavat skandinaavista muotoilua. Sarja sisältää eri kokoisista
sohvia, nojatuolin ja säilyttimen. Tuotantoon menevän kalustesarjan valmistajana Softkaluste Oy.

leimmillaan. Lankuiksi sahauksen jälkeen koivuaines
ilmakuivataan. Saavutettuaan sopivan kosteuden
on se valmis työstettäväksi. Myös perinteinen
kuivausteknologia varmistaa koivun vaaleuden”,
Silvennoinen kertoo.
Maailmalla kestävä kehitys ja vastuullisesti tuotetun kalustepuun alkuperä kiinnostaa. ”Esimerkiksi
Australiassa ja Japanissa asiakkaat haluavat tietää,
mistä Artekin kalusteiden puut tulevat. Sertifikaatin saaminen on monimutkaista mm. siksi, että
Suomessa metsät ovat usein pieniä ja yksityisten
ihmisten omistuksessa. Kansainvälisillä markkinoilla sertifikaateilla on myös omat kriteeristönsä, jotka
ovat kaupanteon edellytys.

”Suomessa pienyrittäjien tai edes keskisuurten
yritysten tukeminen ei kaksista ole. Esimerkiksi
Virosta löytyy kovempi tuotantokanta. Valtio
on siellä tukenut voimallisesti omilla tavoillaan
tehtaita. Täällä Suomessa kiertäessäni tehtaita
näen pääasiassa museokoneita”, hän toteaa.
Visionäärinen Silvennoinen näkisi mielellään
kalustealan, jossa muotoilijoilla olisi suurempi
rooli tehtaissa valmistajien kanssa. Hänen visionsa
kukoistavasta kaluste-Suomesta olisi yhdistelmä
huippumuotoilua, modernia tekniikkaa ja käsityötä. Olisiko tehtaiden investointi ja tuki sysäys
laajemmallekin muutokselle, josta kotimainen
muotoilu ja puun työstön perinne voisi versota
uusiin ulottuuvuuksiin?
Koronakriisi on tehnyt näkyväksi globaalin
tuotantojärjestelmän haavoittuvuuden. Paikallisesti hajautettu tuottajien alihankintaverkosto voisi
olla vahvempi osa yritysten tuottamaa arvoketjua,
jolloin tuotteen laatua ja koko toimitusketjua on
helpompi kontrolloida.

L-Hylly päästää täyspuisen
tammen oikeuksiinsa Henri
Halla-ahon ja Interface Oy:n
kilpailutyössä.

MISTÄ OSAAJIA JA SOPIVIA VALMISTAJIA?
Vaikka kotimainen valmistus on haluttua, ei sen
toteuttaminen ole käytännössä yksinkertaista. Myös
Silvennoinen valittelee osaavista työntekijöistä
olevan pulaa. Silvennoinen näkisi tuotannon modernisoinnissa ratkaisun, kun roboteille voisi siirtää
osan työläistä, epäergonomisista ja monotonisista
työstövaiheista. Kaikissa yrityksissä ei ole varaa
investoida koneisiin ja laitteisiin samaan tapaan kuin
Vitralla.

Puutuoteteollisuus
tarvitsee
muotoilijoita
UUDENLAINEN PUUTA hyödyntävä kilpailukonsepti luotiin
vauhdittamaan kalusteiden valmistajien ja muotoilijoiden välistä
yhteistyötä. Mukana olevat yritykset sijaitsevat eri puolilla
Suomea, ja ne edustavat puukalustevalmistuksen koko kirjoa
kokonsa ja profiilinsa puolesta.
Kilpailu on osoitus siitä, kuinka hedelmällistä yhteistyö ja
vuoropuhelu kotimaisten puutuotevalmistajien ja huippumuotoilijoiden välillä voi parhaimmillaan olla.
Kesän ja alkusyksyn aikana prototyyppien lisäksi on jo
syntynyt sopimuksia tuotteiden valmistuksesta suunnittelijoiden
ja yritysten kanssa. Yritykset ovat kilpailussa mukana tosissaan,
ja protovaihe on innostanut monia kisapareja laajentamaan
kilpailutöitä kokonaisiksi tuoteperheiksi asti.
Finalistityöt esittelevät puukalusteiden koko kirjoa kodin kaluste- ja sisustusratkaisuista varhaiskasvatuksen, työympäristöjen ja vaikkapa sosiaali- ja terveysalan käyttöön. Uudenlaiset
puun käytön oivallukset osoittavat, että muotoiluosaamisesta ja
taidosta ei ole täällä pulaa.
Monet yritykset ovat pitäneet kokemusta muotoilijoiden kanssa työskentelystä tärkeänä ja inspiroivana. Muotoilijat puolestaan
ovat saaneet tärkeää tuntumaa yritysten ja tehtaiden realiteetteihin, tuotantoon ja markkinoihin. Varsinkin nuorille suunnittelijoille
tuntuma teolliseen tuotantoon on ensiarvoisen tärkeä.
Kotimainen puu on viime vuosina ollut esillä erityisesti materiaalikehityksen osalta, kun sellusta kehitetyistä materiaaleista on
haettu korvaajaa mm. vaateteollisuuden tarpeisiin. Biotalousintoilun ohella paikallisesti tuotetun, perinteisen puuntyöstön mahdollisuuksia ei pitäisi unohtaa kotimaisen kalustealan nostamiseksi.
Brändäyksellä ja aineettomien oikeuksien strategialla moni
kotimaisista kalustealan yrityksistä voisi löytää sopivat markkinat. Tämä on tärkeä viesti kotimaisille valmistajille, jotka eivät
voi kilpailla hinnalla. Muotoilijoiden ja kotimaisten valmistajien
yhteistyö on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Vastuullisesti
tuotettu puu, paikallinen tuotanto ja muotoilu ovat tekijöitä,
joiden varaan rakentaa tulevaisuutta.

Henri Halla-ahon kalustekonsepti OLO on suunnattu
varhaiskasvatuksen käyttöön.
Taivutetusta koivuvanerista
valmistettu siirrettävä

Maailmalla kestävä kehitys
ja vastuullisesti tuotetun
kalustepuun alkuperä
kiinnostaa.

Lähteet:
Jokiranta, Juntti, Ruohonen, Räinä (2019):
Metsä meidän jälkeemme. Helsinki, Like.
Sipiläinen, Inkariina (2019): Toimialaraportit –
Huonekaluala. Työ- ja elinkeinoministeriö
Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman asiantuntija Simon le Roux, Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman asiantuntija, puhelinhaastattelu

säilytyskaluste toimii myös
leikkitasona. Kilpailutyö on
tehty yhteistyössä Niemen
Tehtaat Oy:n kanssa.
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Saldoluku, prosenttia

Muotoilualan yritysten toteutunut
liikevaihdon ja kannattavuuden
kehitys 2013–19
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Koronaviruskriisin vaikutukset
jakavat yrityksiä muotoilualalla
Suomalaisten muotoiluyritysten tulevaisuudennäkymät ovat nyt
heikommat kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Ala joutui
koronaviruskriisin silmään jakautuneista asemista. Joka kolmannessa
muotoiluyrityksessä liikevaihto oli pienentynyt jo ennen kriisiä.
Samaan aikaan 43 prosenttia kertoi liikevaihdon kasvaneen.

M

uotoiluyritysten optimismi
talouden lähiajan kehitykseen
on heikentynyt selvästi, sillä vain
neljännes vuoden 2020 suhdannetiedusteluun vastanneista
uskoi yleisten kysyntä- ja suhdannenäkymien paranevan seuraavan vuoden aikana,
ja liikevaihdon kehityksen saldoluku oli pudonnut
nollaan. Alan odotukset seuraavan vuoden kehityksestä ovatkin 2010-luvulla ensimmäistä kertaa
pessimistisemmät kuin edellisen vuoden toteutunut
kehitys.
Myynnin lasku alkoi sisustussuunnittelussa jo
viime vuonna, ja odotukset ovat säilyneet toimialalla
edelleen ankeina. Nyt näkymät ovat heikentyneet
muotoiluintensiivisessä teollisuudessa ja muotoilutoimistoissa. Sen sijaan taideteollisuuden
yrityksissä ja puhtaasti taidealalla toimivien
yritysten liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksen
odotukset ovat keskimääräistä paremmat.

VIIME VUOSI JAKOI MUOTOILUYRITYKSIÄ –
MYYNTI HIDASTUI JO ENNEN PANDEMIAA
43 prosenttia Ornamon vuoden 2020 suhdannetiedusteluun osallistuneista yrittäjistä ilmoitti
touko-kesäkuussa, että liikevaihto oli kasvanut
edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ennen
koronakriisiä. Tosin tilanne on ollut kaksijakoinen,
sillä liikevaihdon pienenemisestä kertoi kolmannes
kyselyyn vastanneista. Siten liikevaihdon kehityksen
saldoluku tipahti plus 10:een, kun se oli vuotta
aiemmin plus 23.
Liikevaihdon kehitys oli myönteisintä muotoiluintensiivisessä teollisuudessa, tuotteiden tukku- ja
vähittäiskaupan sekä teknisen suunnittelun ja ITCalan konsulttiyritysten puolella. Sitä vastoin kehitys
oli keskimääräistä heikompaa piensarjatuotantoa
harjoittavissa taideteollisuuden sekä sisustussuunnittelualan yrityksissä sekä puhtaissa taidealan
yrityksissä, jotka ovat kulttuuri- ja viihdealalla tai
valmistavat uniikkituotteita.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

-10
Liikevaihto

Kannattavuus

Lähde: Ornamon Suhdannetiedustelut 2014–20
© ORNAMO RY

Muotoilualan yritysten odotukset
alan yleisistä kysyntä- ja
suhdannenäkymistä
Saldoluku, prosenttia
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VALTION TUKITOIMENPITEITÄ MUOTOILUALALLA
Ornamon suhdannetiedusteluun vastanneista joka kuudes oli hakenut
ELY-keskuksen avustusta kyselyajankohtana. Hakijoista lähes kaksi
kolmasosaa oli saanut myönteisen ja yksi kolmasosa kielteisen päätöksen. Business Finlandin kehittämisavustusta oli hakenut vielä harvempi
yritys, sillä lyhyttä alkuvaihetta lukuun ottamatta tukea pystyivät
hakemaan vain yli viisi henkilöä työllistäneet yritykset.
Kuntien 2 000 euron yksinyrittäjätukea kyselyyn osallistuneista oli
hakenut 28 prosenttia alan yrityksistä. Näistä 18 prosenttia oli saanut
myönteisen ja viisi prosenttiyksikköä kielteisen päätöksen kyselyajankohtana. Kyselyjen mukaan tuen pääasiallinen käyttökohde on yrittäjän
oma toimeentulo. Seuraavaksi eniten rahaa kanavoitui lakisääteisten
velvoitteiden hoitoon eli YEL-maksujen suorituksiin ja veroihin.
Päätoimisen yrittäjän väliaikaisen työttömyysturvan käyttöä aikoo
hyödyntää kolmannes kyselyihin vastanneista, mutta ainoastaan kuusi
prosenttia oli hakenut Verohallinnolta verojen maksujärjestelyä ja
neljä prosenttia oli pyytänyt alkuvuonna maksettujen arvonlisäverojen
palautuksia ”lainaksi” koronakriisin vuoksi. Valtiokonttorin jakamaa
uuttaa kustannustukea on aikonut hakea vajaa viidennes yrityksistä.
DIGITALISOINNILLE UUTTA VAUHTIA
Muotoilualalla on ajankohtaan nähden paljon kasvuhalukkuutta ja
reipasta eteenpäin pyrkimystä. Osalla yrityksiä koronakriisi on merkinnyt ratkaisevaa muutosta aiempaan. Uusi tilanne on nopeuttanut
toiminnan digitalisointia kehittämällä etäyhteyksien kautta tapahtuvaa
toimintaa myynnissä ja markkinoinnissa sekä pakottanut muuttamaan
muita toimintatapoja tarjoten samalla uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia.
Kyselyjen pohjalta voidaan päätellä, että pienet yritykset ovat joustavia sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Tosin kehittämistoiminnan
rahoitus on varsinkin yksinyrittäjälle haasteellisempaa kuin samalla
toimialalla toimivalle suuremmalle yritykselle. Tämä on johtanut siihen,
että muotoilualan yritykset rahoittavat kasvuaan pääosin kassarahoituksella ja toiseksi eniten apurahoilla, mikä on erittäin kivikkoinen tie
kasvuun.
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Markku
Piri

MUODOTON ELÄMÄ

TEKSTI MAIJA TOIVONEN JA HILL A UOTIL A

Muodoton elämä on poikkeuksellisen elävä taiteilijatarina.
Uteliaasta, herkästä 1950-luvun

”Kauppa on muuttunut
hyvin hektiseksi”
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KORONAKRIISI PYSÄYTTI monen muotoilualan
yrityksen liiketoiminnan. Tilanne on vaatinut yrittäjiltä
progressiivista ajattelua ja luovia ratkaisuja. Tekstiiliyritys
More Joyn toimitusjohtaja Susanna Myllymäki kertoo,
että ketterä suunnanmuutos siivitti yrityksen liikevaihdon
kasvuun.
”Koronakriisin alkuvaihe vaikutti liiketoimintaamme
negatiivisesti, mutta koska myymme ekologisia design
tuotteita jo 30:een maahan, saimme aina tehtyä kauppaa
aktiivisen viestinnän ja jo olemassa olevien asiakassuhteiden johdosta. Pidimme hyvin yhteyttä asiakkaisiin, ja
tammi–helmikuun kansainvälisiltä messuilta ehdimme
saamaan myös uusia maahantuojia esimerkiksi Kanadaan – alkuvuosi pelasti siltä osin. Liikevaihtomme kasvoi
heinäkuussa päättyneellä tilikaudella jopa lähes 30
prosenttia, mitä emme olisi uskoneet vielä huhtikuussa.
Kasvomaskien tuotantoa tutkimme laajasti maaliskuussa ja kansainvälisten tutkimustulosten rohkaisemina
muotoilimme puuvillakankaisen suojan, jota valmistettiin
ammattikäyttöön mm. Pihlajalinnalle ja Parkanon Terveydenhuollolle. Prototyyppejä testattiin ja johtava lääkärimme valitsi lopullisen mallin. Teimme valkaisemattomasta
kankaasta tuotteet tähän asti, mutta pitkän testaamisen
jälkeen valmistamme nyt myös digiprinteillä kuoseja
suoraan asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Tavoitteenamme
on välttää kertakäyttöisten tuotteiden kulutusta ja jätteen
syntymistä. Tuotteemme kestää myös keittämisen.
Kasvomaskien tuotannossa meillä on hyvä alihankintaverkosto Pirkanmaalla eli työllistämme ompelimoja, joissa
olisi muuten laajempia lomautuksia tai jopa sulkemisia
tiedossa.
Yritystoiminnan suurin haaste on se, ettei kukaan
asiakas tee enää ennakkotiluksia pitkälle aikajanalle, vaan
kauppa on muuttunut hyvin hektiseksi ja tarvepohjaiseksi.
Tämä on tulevaisuutta, ja joudumme jatkuvasti ylläpitämään isompia varastoja omalla riskillä turvataksemme
nopeat globaalit toimitukset.”

”Olisi ihme, jos prosessissa
ei tarvittaisi suunnittelua”

pikkupojasta kasvaa estottoman

MONI MUOTOILUYRITYS elää epävarmuudessa.
Digitaaliset työvälineet ja -tavat on otettu käyttöön,
mutta vielä on aikaista sanoa, palaavatko asiakkaat
ja jatkuvatko keskeytyneet prosessit. Tilassa Oy:n
osallistavan suunnittelun Kasvikausi®-palvelutuote on
pystynyt vastaamaan muutokseen, kun tilasuunnittelun
lähtökohdat menivät äkisti uusiksi. Toimitusjohtaja Harri
Markkula kertoo kipupisteistä ja lisätyöstä.
”Kasvukausi®-prosesseja oli käynnissä sekä tarjousvaiheessa, kun korona iski. Osa Kasvukauteen liittyvistä
osista toteutettiin jo ennestään digitaalisilla alustoilla,
joten näihin ei tarvinnut tehdä muutoksia. Sen sijaan
lähikontaktissa tapahtuvien työpajojen toteuttaminen
vaati luovia ratkaisuja ja nopeita toimenpiteitä. Vaarana
oli, ettei tulosten analyysia voisi toteuttaa tarpeeksi
kattavasti. Alussa testasimme itse erilaisia osallistamiseen sopivia kokoustamisalustoja, jotka sopivat
ryhmätyöskentelyyn. Toisena toimenpiteenä kehitimme
mm. lastentarhaopettajille ”osallistamispaketin”, ja siihen
selkeät käyttöohjeet. Ohjeistuksesta saimme opettajilta
erittäin hyvää palautetta. Tulos yllätti sekä meidät että
asiakkaan positiivisesti. ”Työpajapaketti” sai osallistujat
työskentelemään keskittyneesti oikeiden kysymysten
parissa.
Epävarmasta tilanteesta johtuen peruttiin
käynnistämättömiä projekteja tai niitä siirrettiin
tuonnemmaksi. Koronan takia jouduttiin myös ottamaan
mietintätaukoja; mitä pysyviä muutoksia kriisi tuo
toimintatapoihin? Tilasuunnittelua jouduttiin miettimään
kokonaan uusista lähtökohdista. Tavoitteiden
hahmottamisessa Kasvukaudesta on ollut hyötyä, sillä
se auttaa tunnistamaan muutoksen kipupisteitä. Tästä
näkökulmasta katsottuna tilanne toi myös lisätyötä.
Kriisi aiheutti takapakkia liiketoimintaan, mutta vielä
on liian aikaista sanoa käynnistyvätkö jäihin pistetyt projektit uudelleen ja miten yritykset uskaltavat investoida
tilasuunnitteluun, jos ei tarkalleen tiedetä, miten työtä
tulevaisuudessa tehdään.
Kriisi sai aikaan ”digiloikan” ja oli onni onnettomuudessa, että kehittyneet etätyövälineet olivat jo olemassa. Muutosvastarintaisetkin olivat pakotettuja ottamaan
uudet työtavat käyttöön. Sosiaalinen kanssakäyminen
työpaikalla tai koulussa saa uusia merkityksiä, kun
töitä ja opiskelua toteutetaan enemmän kotona.
Digitalisoituminen on vähentänyt toimitilojen tarvetta
ilman koronaakin, mikä on aiheuttanut tilojen omistajille
päänvaivaa. Tilasuunnittelun näkökulmasta muutosten
nopea vauhti on haaste ja olisi ihme, jos prosessissa ei
tarvittaisi suunnittelua.”

kotimaan ympyröistä yhä

elämäniloinen ja energinen
maailmanmies, jonka tie vie
laveammalle muotoilun, muodin
ja taiteen maailmaan. Pirin
havainnot ja tarinat kanssakulkijoistaan ovat sydämellisiä,
hauskoja ja teräviä. Tekstiä
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Chiao-wen Hsun ja Yu Chenin
suunnittelema selluloosasta
valmistettu BIO SLIME syntyi
vuoden 2019 CHEMARTS
kesäkoulussa. Resepti löytyy
CHEMARTS Cookbookista.

COVID-19 on tuonut kertakäyttömuovit takaisin.
Samalla se antaa meille mahdollisuuden kuvitella
vaihtoehtoisia materiaalisia tulevaisuuksia. Millaisessa
materiaalimaailmassa haluamme elää?

”P

ahis ei todellakaan ole aina muovi,
vaan se, miten käytämme sitä”, sanoo Pirjo Kääriäinen, materiaalitutkimukseen erikoistunut muotoilun
professori Aalto-yliopistosta. “Muoveja on monenlaisia ja oikein käytettynä muovi
materiaali saattaa olla paras ratkaisu kokonaisuuden kannalta. Esimerkkinä voi mainita ruuan
säilyttämisen – tai juuri nyt ajankohtaiset hengityssuojaimet.
On laskettu, että kun ympäristövaikutuksia katsotaan tietystä kulmasta, esimerkiksi muovipussit
saattavat olla puuvillakasseja parempia ympäristölle kokonaisuuden kannalta. Tällaisia laskelmia
muoviteollisuusverkosto pyrkii tuottamaan. Mutta
sitä laskelmat eivät huomioi, miten se vaikuttaa
ympäristöön, jos muovipussit haudataan maahan
tai lasketaan mereen”, Kääriäinen sanoo.
“Fakta on se, että ilmasto on muuttumassa ja
meret täynnä muoviroskaa, joka hapertuessaan
muuttuu mikromuoviksi.”
Pirjo Kääriäinen on luotsannut vuodesta 2012
Aalto-yliopiston CHEMARTSia, monialaista
yhteistyöverkostoa, joka etsii uusia käyttötapoja
puupohjaisille materiaaleille. Verkoston uusimpiin
julkaisuihin kuuluu ‘The CHEMARTS Cookbook’
(2020), kokoelma ideoita ja tapoja hyödyntää
puuta ja selluloosaa innovatiivisesti. Viime vuoden
lopulla Kääriäinen oli yhdessä kollegansa Tapani
Vuorisen kanssa New Yorkissa Parsons School of
Designin Healthy Materials Labin ‘Material Health:
Design Frontiers’ -symposiumissa puhumassa
siitä, miten biopohjaisilla materiaaleilla ja biofabrikaatiolla, sienten ja mikrobien hyödyntämisellä
materiaalikehityksessä voidaan korvata synteettisiä polymeereja. Monet tulevaisuuden materiaalien
raaka-aineista löytyvät suomalaisista metsistä.
“Meidän täytyy ajatella uudelleen suhteemme materiaaleihin”, sanoo Helena Manner,
CHEMARTS-kesäkoulun alumni. Mannerin
suunnittelema valkoinen pilli makaa pöydällä

puuhalon vierellä viattomana. Pilli on valmistettu
nanoselluloosasta.
Manner valmistui hiljattain Lontoon Central St
Martins -yliopiston Material Futures -ohjelmasta,
jossa suunnittelutyön lähtökohdaksi otetaan
paitsi materiaalisuus, myös tulevaisuusajattelu ja
muotoilun kriittinen sekä spekulatiivinen puoli.
Manneria kiinnostaa erityisesti se, kuinka arkisten
tuotteiden kysynnällä on kauaskantoisia vaikutuksia planeetalle. “Suunnittelijoiden vastuu materiaaliympäristömme muokkaamisessa on ensisijaisesti päivittäisissä tuotteissa, joita valmistetaan
suurina määrinä”, Manner sanoo. “Koska suunnittelijana toimiminen on jo luonnostaan tuottavaa ja
kuluttavaa toimintaa – maailmassa on jo niin paljon
tavaraa – jokainen vaihe valmistusprosessin alusta
lopputuotteeseen on harkittava huolellisesti”,
Manner sanoo. ”Tarvitaan holistisempaa ajattelua
ja enemmän alojen välistä yhteistyötä.”
“Muotoilijoiden vastuu on ymmärtää, mistä
materiaalit tulevat, mistä niitä tehdään”, Pirjo
Kääriäinen muistuttaa. Kuinka moni oikeasti
tietää, mistä materiaalit esimerkiksi matkapuhelimeen tulevat? Vain jos ymmärrämme nykyisestä
materiaalimaailmastamme nykyistä enemmän,
voimme etsiä keinoja, joilla sitä voidaan muuttaa”,
Kääriäinen sanoo.
Seuraa Instagramissa:
@aaltochemarts
@materialfutures
@healthymaterialslab

"Kuinka moni oikeasti
tietää, mistä materiaalit
esimerkiksi matkapuhelimeen
tulevat?"

T E K ST I H I L L A U OT I L A KU VA E E VA S U O R L A H T I
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muoti

muotoilu

arkkitehtuuri
Lumoudu keramiikasta!

Inspiroidu uusista materiaaleista!

Tutustu kiehtovaan biotaiteeseen!

Kantava maa

The CHEMARTS
Cookbook

Art as We
Don’t Know It

– Solid Ground

jussi.ilvonen@ornamo.fi

Kun lomautus uhkaa

Nathalie Lautenbacher
(toim.)

taide

Pirjo Kääriäinen & co
(toim.)

Berger, Mäki-Reinikka,
O’Reilly, Sederholm (toim.)

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

Lähetä kysymys

Lakimies vastaa.

Tiina on osa-aikaisessa vakituisessa työsuhteessa
keskisuuressa teollisuusyrityksessä ja toimii samalla
sivutoimisena yrittäjänä, joka on palkannut viime vuonna
yhden henkilön vakituisesti palvelukseensa. Tiina näkee
ilmassa merkkejä siitä, että lomautus saattaa olla edessä
lähiaikoina molemmilla alueilla. Miten tilanteeseen voi
varautua ja mitä muuta tärkeää Tiinan kannattaa huomioida?

TILANTEESSA LOMAUTTAMINEN voi tulla kysymykseen joko toistaiseksi voimassa olevana tai
määräaikaisena työsopimuslain 5 luvun nojalla.
Toistaiseksi voimassa oleva lomautus edellyttää
lain mukaan niin sanottua tuotannollis-taloudellista
irtisanomisperustetta. Se tarkoittaa, että tarjolla
olevan työn on oltava vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, eikä työntekijälle ole tarjota muuta työtä tai
koulutusta. Määräaikainen lomautus puolestaan on
mahdollinen, jos työn tarjoamisen edellytykset ovat
vähentyneet tilapäisesti arviolta enintään kolmen
kuukauden ajaksi, eikä tarjolla ole muuta työtä tai
koulutusta. Lomautus voi olla myös osa-aikainen,
jolloin työnantajan määräyksen mukaan päivittäistä
tai viikoittaista työaikaa lyhennetään lomautuksen
ajaksi.
Lomautusperusteiden ohella laissa säädetään
myös erilaisista lomautuksiin liittyvistä informointipuitteista. Tiinan työnantajayritykseen sovelletaan
sen suuren koon vuoksi yhteistoimintamenettelyjä
koskevaa lainsäädäntöä: vähintään 20 henkeä
työllistävissä yrityksissä yt-neuvottelut tulee käydä
laissa säädettyjä vähimmäisaikoja noudattaen ja
asianmukainen lomautus antaen. Lisäksi Tiinan
tulee mikroyrityksen työnantajana muistaa antaa
ennen lomautuspäätöstä työntekijälleen ennakkoselvitys lomautuksesta ja noudattaa niin ikään
lakisääteisiä määräaikoja. Ennakkoselvityksessä
tulee antaa tiedot mm. lomautuksen perusteista,

toteuttamistavasta ja kestosta. Työntekijälle on
myös varattava mahdollisuus tulla kuulluksi.
On tärkeä huomata, että tätä kirjoittaessa on
koronatilanteesta johtuvaa väliaikaista lainsäädäntöä voimassa kuluvan vuoden loppuun asti, minkä
nojalla mm. lomautusten ilmoitusajat ovat normaalia
lyhyemmät. Tiinan kannattaa perehtyä huolellisesti
yksityiskohtiin esimerkiksi työsuojeluhallinnon tai
Ornamon kotisivuilla.
Lomauttamisesta ja sen toteuttamistavasta päättää viime kädessä aina työnantaja. Lomautuksesta
on mahdollista myös sopia työnantajan ja työntekijän välillä, mutta yleissääntönä kannattaa työntekijän suhtautua tähän huomattavalla varauksella.
Riskinä on 90 päivän työttömyysturvan karenssi, jos
työvoimaviranomainen katsoo, että työntekijä on
liiaksi myötävaikuttanut työnteon tai palkanmaksun
keskeytymiseen. Työttömyysturvan varmistamiseksi Tiinan on myös ensiarvoisen tärkeää muistaa
ilmoittaa lomautuksesta TE-toimistoon viimeistään
ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Kysymykseen vastasi Ornamon lakimies
Jussi Ilvonen. Palsta käsittelee
muotoilualan oikeudellisia kysymyksiä
tapausesimerkkien kautta.

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

muotoiluyrityksen
tueksi
Vuodesta 2020 alkaen Ornamo on myös muotoiluyritysten yhteisö. Asian
ajotoimistojen Dottir ja Lexia jäsenhintaiset palvelut ovat yksi monista yritys
jäsenyyden eduista. Kysyimme toimistoilta, milloin kasvavan ja kansainvälistyvän
muotoiluyrityksen kannattaa kääntyä juristin puoleen.

ANTTI INNANEN JA IIRO NURMINEN,
Dottir:
”Tehtävämme on antaa luovalle yritykselle tilaa keskittyä työhönsä hoitamalla
sen juridinen puoli. Muotoilun oikeuksia luova puoli koetaan helposti raskaaksi,
mutta se on tärkeä osa liiketoimintaa. Asianajotoimisto voi auttaa tuoteportfolion
rakentamisessa ja tuoterekisteröinnissä, jonka avulla varmistetaan tuotteen tai
brändin omistus. Jos yritys mielii kasvaa ja kansainvälistyä, on sillä oltava riittävä
IPR-suojaus sekä kasvua ohjaava IPR-strategia. Jos kansainvälistyminen tapahtuu
reaktiivisesti ilman etukäteissuunnittelua, törmätään usein liiketoiminnallisiin
ja juridisiin ongelmiin. Juridiikka on paljon muutakin kuin riskien hallintaa: se on
aktiivista brändin rakentamista. Sen avulla poistetaan riskejä, mutta pyritään myös
kasvattamaan liikevaihtoa, luomaan uutta omaisuutta ja avaamaan ovia uusille
markkinoille.”
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"Juridiikka on paljon
muutakin kuin riskien
hallintaa: se on aktiivista
brändin rakentamista."

MARKUS MYHRBERG,
Lexia:
“Oikeudelliset palvelut tulisi nähdä investointina yrityksen tulevaisuuteen, joka maksaa itsensä tulevaisuudessa moninkertaisena takaisin.
Kansainvälisille markkinoille lähdettäessä on yrityksen IPR-asioiden
ja -osaamisen oltava kunnossa. Usein kuvitellaan, että esimerkiksi
tekijänoikeus antaa automaattisesti enemmän suojaa kuin mitä se
todellisuudessa tekee. Ulkomailla korostuvat myös erityisesti sopimusvalmiudet. Sopimus laaditaan aina sopijapuolen etujen turvaamiseksi ja
on oltava tarkkana siitä, että se vastaa osapuolten yhteistä tahtotilaa. On
helppoa nähdä, mitä sopimus sisältää, mutta ei sitä, mitä siitä puuttuu.
Alan asiantuntijuus on asiakkaalla, mutta asianajotoimiston kautta
kulkee suuri määrä caseja, joista ammennamme kokemusta ja annamme
käytännön neuvoja puhtaan juridiikan lisäksi.”

Mikä yritysjäsenyys?
ORNAMO ON LANSEERANUT tänä vuonna yritysjäsenyyden uutena jäsenyyden muotona. Kattavat
palvelumme ja monipuoliset jäsenedut auttavat muotoiluyrityksiä menestymään. Valvomme yritysten etua,
ja ajamme parempia muotoilun tilaamisen käytäntöjä. Ornamon juridiset neuvontapalvelut yritysasioissa ja
asianajotoimistojen etuhintaiset valikoidut palvelut ovat yritysjäsenten käytössä. Yritysjäsenyys edellyttää
toimintaa muotoilun tai taiteen alalla tai muuta toimintaa, joka edistää muotoilua merkittävällä tavalla.
Lue lisää ornamo.fi/yritysjasenyys.
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Kolumni.

Purkumuotoilua
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KÄVIN KESÄLLÄ katsomassa purkutaidetta Keravalla
tyttäreni kanssa. Olipa suosittu tapahtuma, useana
päivänä loppuunmyyty! Pihalla kaupattiin mustikkaa ja
kahvikojusta leivonnaisia. Tunnelma oli mitä parhain,
ja koronakin unohtui tutkiessa purkutaloon tehtyjä
installaatiota, dystopioita ja kiiltokuvamaisia graffiteja.
Jokaiselle oli jotain, mihin ihastua ja mistä kauhistua.
Dekonstruktio on bensaa hyvälle maulle. Ei tarvitse
kuratoida ja arpoa, että kelpaako kattaus kulttuuritoimittajille, vaan pikemminkin huolehtia siitä, että uudet
tekijät ja ideat saavat tilaa.
Purkumuotoilullekin olisi tilausta. Taiteentekijät
näyttävät tekevän ja toimivan, vaikkei tilausta tulekaan.
Muotoilun vapaille irtiotoille ja manifesteille on nyt
tilaa. Ilmeisesti myös usealla designerilla olisi juuri nyt
– uhkaavan toisen korona-aallon varjossa – aikaa kaivaa
pöytälaatikkonsa tai Macbookinsa syövereistä ne omat
ideat esiin ja jakoon.
Purkumuotoilusta tekee vaikeaa kysymys siitä, mitä
pitää purkaa. Kaikki laitetaan nyt kierrätykseen tai jauhetaan kiertotalouden polttoaineeksi. Tai ylijalostetaan.
Kenellä on varaa Piet Hein Eekin upeisiin huonekaluihin, joita olemme nähneet Artekilla? Romusta on tullut
kaunista, mutta kallista.
Purkumuotoilu voisi ehkä olla kierrätystalouden yksi
ulottuvuus, jossa käytössä vanhentuneesta muotoillaan
jotain uutta. Harmittava uutinen oli kierrätyskeskuksen
ilmoitus siitä, etteivät Ikea-kalusteet kelpaa kenellekään, eikä keskus vastaanota niitä. Jaaha. Minne ne
kaikki lastulevyt, muovilistat ja sohvarungot sitten
päätyvät? Energiajakeeksi?

teollinen muotoilija
Pekka Toivanen

Loppujen lopuksi muotoilun ydin ei ole materiassa ja
muodossa, vaan ajatuksissa ja ideoissa. Jos korona on
pakottanut meidät hetkellisesti lopettamaan lentomatkailun, vähentänyt kulutusta ja vihdoin kääntänyt
kasvukäyrät alaspäin, on meillä muotoilussa todella
mahtava suvantovaihe miettiä, miten ja millä ehdoilla
uutta kasvua haetaan. Koronatsunamit katoavat rokottamalla, mutta ilmaston lämpenemistä ei pysäytetä
lääketieteellä. Sitä voinee ainakin hidastaa vähentämällä
kaikenlaista kuluttamista. Niin outoa kuin se onkin, juuri
vähemmän tekemiseen tarvitaan paljon uusia muotoilijoita ja uusia ideoita. Ehkä siis purkumuotoilua?

radiohelsinki.fi

Suunnittelija kertoo.

1

T E K S T I M I N N A B O R G K U V A T M A A R I T H I LT U N E N

Minun valintani:
Kotien suunnittelu

Maarit Hiltunen
Sisustusarkkitehti SIO

SIOn jäsenistöstä huomattava enemmistö toimii julkitilasuunnittelijoina, mutta
joukossamme on myös kodinsisustukseen erikoistuneita suunnittelijoita. Sisustusarkkitehti
SIO Maarit Hiltunen on yksi heistä. ”Nautin todella paljon työstäni, koska suunnittelen
erilaisia koteja upeille asiakkaille, jotka arvostavat sisustusarkkitehtuuria ja muotoilua”,
Maarit sanoo. Hän valmistui Taideteollisesta korkeakoulusta varsin nopeasti aloitettuaan
opinnot aikuisiällä. ”Pääsin onnekseni ensimmäisellä yrittämällä sisään. Voin hirveän pahoin
koko karsintatehtävien ajan, koska olin raskaana. Se taisikin olla hyvä asia, ehkä jopa
motivoi siinä tilanteessa”, Maarit paljastaa.
32

3.20

”O

lin opiskeluaikana töissä pienessä sisustustoimistossa.
Työnantajani oli hyvin inspiroiva ja taitava työssään, ja löysinkin hänen kauttaan kosketuksen kotien sisustukseen. Ennen sitä olin vahvasti
suuntautumassa julkitilasuunnitteluun. Koulussa en todellakaan vielä ajatellut, että voisin innostua niin paljon vaikkapa kankaista”, hymyilee
Maarit puhelimessa.
”Oman yrityksen perustin vuonna 2005. Pari
vuotta yrityksen perustamisen jälkeen menin
mukaan Pientä pintaremonttia -ohjelmaan
muutamaksi tuotantokaudeksi. Tv-työ oli
mielenkiintoista ja haastavaakin monin eri tavoin.
Elimme silloin lama-aikaa, jonka vaikutukset
näkyivät myös sisustusalalla. Ohjelmassa mukana
oloni siivitti pahimpien vuosien yli.
2015 sain mielenkiintoisen puhelun, jossa
tiedusteltiin kiinnostustani ylitarkastajan viran
sijaisuuteen ulkoministeriön kiinteistöyksikössä.
Sain viransijaisuuden, ja se tehtävä oli minulle
unelmatyötä, koska sain myös matkustaa ja
nähdä erilaisia edustustiloja maailmalla. Suomen
edustustoista pyritään huolehtimaan hyvin, sillä
ne ovat käyntikorttejamme maailmalle ja tilat
vaativat jatkuvaa huolenpitoa ja päivitystä.
Tunnetuimmat Suomen lähetystöt ovat tilasuun-

nittelun kannalta esimerkiksi New York, Delhi ja
Pariisi. Sain myöhemmin työstä itselleni viran.
Minulla oli upea työ ja ihania työkavereita, mutta
työ sisälsi niin paljon ulkomailla oloa, että päätin
kolmen vuoden jälkeen siirtyä takaisin yrittäjäksi
saadakseni olla enemmän perheeni kanssa. Yrittäjänä voin itse määritellä työmääräni ja -aikani ja
ajattelenkin, että se on suuri etuoikeus. Olen siitä
todella iloinen. Työskentelen pääasiassa yksin,
mutta välillä pyydän kollegoilta kiireapu”, suunnittelija kertoo.
Maarit ennakoi, että kotien toiminnallinen
suunnittelu tulee entistä tärkeämmäksi. Etätyömahdollisuudet tulevat vaikuttamaan tilojen
käyttöön. ”Usein kodit ovat liian tukossa. Tilojen
ja ihmisten täytyy voida hengittää. Kaunis
ja toiminnallinen ympäristö inspiroi ja tuo
hyvää mieltä. Haluan kuunnella asiakkaitani
tarkasti, koska suunnittelen kodin heille, en
itselleni. Asiakkaat ovat hyvin erilaisia, eikä
samaa suunnitteluprosessin kaavaa voi soveltaa
kaikkiin. Parasta työssäni on tilakokonaisuuksien
rakentaminen alusta saakka. Tällöin suunnittelen
sekä kiinteän että irtosisustuksen eli tilasommittelusta valaistukseen ja pintamateriaaleihin
ja irtokalusteista tekstiileihin. On ihanaa saada
hyvää palautetta asiakkailta, vaikka kuulemalla
’Hienoo, hienoo!’ jo luonnosteluvaiheessa.”

2

1. Yksityiskoti Munkkiniemessä. Asunnon
ala-aulasta on läpi talon näkymä kahden
makuuhuoneen kautta. Lasiseinät ja -ovet
päästävät luonnonvaloa myös aulaan.
Alkuperäiset 50-luvun portaat jätettiin
pintakäsittelemättä. Vanhat kaiteet,
80- tai 90 -luvulta, vaihdettiin uusiin
metallikaiteisiin. Takka on alkuperäisessä
kunnossa, maalipinta uusittiin. Aulaan
asennettiin kaksi pitkää valokiskoa, joissa
on himmennettävät, tehokkaat valaisimet. Aulaan valittiin helppohoitoinen
lattialaatta.
2. Yksityiskoti Munkkiniemessä.
Lapsen makuuhuone on pieni, mutta
sinne mahtuu kaikki tarvittava. Sängyn
vetolaatikot toimivat sekä vaatteiden että
pienesineistön säilytyspaikkana. Suuri
oviaukko antaa tilan tuntua.
  

3

3. Töölöläisasunnon saunan yhteydessä
oleva kylpyhuone toimii myös kodinhoitohuoneena.
4. Yksityiskoti Töölössä. Ruokasalista
erotettiin työhuone lasisella seinällä, jota
käytetään pääasiassa toimistoympäristössä. Työhuoneessa on kaapisto, jonka
jatkeena työpiste. Työpiste on siirrettävissä, jolloin sen tilalle voidaan sijoittaa
esimerkiksi sänky, jos tulee tarvetta
lisämakuuhuoneelle. Jos tila muuntautuu
makuuhuoneeksi, tarvitaan lasiseinälle
verhot antamaan yksityisyyttä.
5. Yksityisasunnon keittiö muodostuu
kahdesta huoneesta; vanhasta keittiöstä
ja sen viereisestä makuuhuoneesta. Tila
antoi mahdollisuuden suurelle saarekkeelle keittiön keskelle. Ikkunan viereinen ovi
vie tuuletusparvekkeelle.

4

5
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Paljain silmin – With the Naked Eye -näyttelyn kuraattorit kuvataiteilija Kaisu Koivisto
ja muotoilija Teemu Salonen kertovat, kuinka ajankohtainen näyttely syntyi.
TEKSTI MIIA KALLIO

JARI LAUKKANEN

ja kuvataidetta. Hänellä on pitkä kokemus Ars
Auttoinen -kuvataidetapahtuman kuraattorina.
Kaisu Koivisto kertoo, kuinka taiteellinen prosessi
perustuu työskentelyn kautta tulevaan vaikeasti
sanallistettavaan tietoon. Materiaali ja teoksen
ideataso loksahtavat yhteen työskentelyn aikana.
Taiteellinen työ edellyttää paitsi hiljaista tietoa ja
kokemusta materiaalin ominaisuuksista niin myös
intuitiota. Tämä näyttely on koottu teosten sisältö
lähtökohtana. Perinteen ja materiaalin tuntemus on
tärkeä pohja, jolle valituissa töissä on rakennettu
uusia kerroksia ja merkityksiä.
Teemu Salonen kuvaa positiiviseksi näyttelyteosten laajaa materiaalikirjoa. Teoksissa rikotaan
perinteisen materiaalinkäytön ja tekniikan rajoja.

A K U I S OTA L O

Kuraattorin katse

”Valittuja teoksia yhdistää asioiden toisin
katsominen. Materiaalin mahdollisuudet on osattu
käyttää uudella tavalla”, kertoo Salonen.
Koivisto ja Salonen kertovat laajan näyttelytematiikan sopivan hyvin avoimeen hakuun perustuvaan
kuratointiin. Näyttelyn uusmaterialismia ja ympäristöteemaa ei teosvalinnoissa haluttu erikseen
alleviivata. Uusmaterialismi ja sen ytimessä oleva
käsillä tekeminen kulkevat luontevana pohjavirtana
ja taiteellisena lähestymistapana teoksissa. Ihmisen
ja luonnon suhde tulee näkyviin hienovaraisena
näyttelykokonaisuutta sitovana kudoksena. Kuraattorien mukaan taiteilijat jakavat näkemyksensä
maailmasta, katsoen sitä kriittisesti ja empaattisesti, lumoutuen ja tulkiten.
Näyttelyyn tuli 90 hakemusta, joten karsinta oli
tiukka. Kuraattorit laativat osana valintaprosessia
myös ripustussuunnitelman näyttelytilaan ja kertovat joutuneensa jättämään pois monia teoksia, joita
olisivat halunneet näyttelyssä nähdä. Lopullinen
näyttelykokonaisuus syntyi annetun tilan ehdoilla.
Yhteistyötään teosvalinnoissa ja ripustussuunnittelussa kuraattorit kuvaavat hedelmälliseksi.
”On hauska työskennellä ammattilaisen kanssa”,
toteaa Teemu.
Synnöve Dickhoff, Helena Kaikkonen, Ulla Pohjola,
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Kaija Poijula (työryhmä), Alku ja juuri, 2019,

Virpi Vesanen-Laukkanen, Ester Aurora, 2019,
120 x 100 cm, kierrätetyt polyestervaatteet.

Mirja Marsch, Aika katoaa, 2018, 46 x 38 cm,
sekatekniikka/kirjottu maalaus, maalattu
sisustuskangas, puuvillalangat, paljetit.

Paljain silmin – With the Naked Eye
Paljain silmin – With the Naked Eye on Taiteilijat O ry:n ja Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n kuratoitu yhteisnäyttely Suomenlinnan
Rantakasarmin HAA Galleryssa. Näyttely on esillä 3.–27.9.2020 ja avoinna ti–su 12–18.

700 x 150 cm, installaatio, yksityiskohta.

TAITEILIJAT O RY
Taiteilijat O ry on vuonna 2006 perustettu taideteollisen alan kuvataiteilijoiden valtakunnallinen yhdistys.
Yhdistyksellä on noin 150 jäsentä. Taiteilijat O edellyttää
jäsentensä olevan Ornamon jäseniä.
Yhdistyksen näyttelytoiminnan tavoitteena on nostaa
esiin materiaalipohjaisen kuvataiteen vahvaa sisältöä ja
ajankohtaisuutta. Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa
taideteollisen alan kuvataiteilijoiden ammatti-identiteettiä ja tukea alan taiteilijoiden asemaa nykykuvataiteen
kentässä. Yhdistyksen toiminnassa näkyy myös
yhteiskunnallinen painotus ja taiteen tuominen niihin
ympäristöihin, joissa taiteen käytännöt ovat vieraampia
esim. työpajatoiminta. Lisätietoja: www.artists-o.fi

TEKSTIILITAITEILIJAT TEXO RY
Texo ry on vuonna 1956 perustettu tekstiilitaidetta
edistävä ammatillinen asiantuntijajärjestö. Se on yksi
Ornamo ry:n jäsenjärjestöistä ja toimii alan yhdyssiteenä
kansainväliseen muotoilijoiden verkostoon. Texo ry tarjoaa jäsenilleen palveluita ja ajaa ammattikunnan etuja.
Järjestön näyttelytoiminnan tavoitteena on nostaa esiin
suomalaista tekstiilitaidetta tarjoten jäsenilleen uusia
mahdollisuuksia ja toimintatapoja taiteen esittämiseen.
Texo ry:n toiminta mahdollistaa jäsenilleen monipuolisen
osallistumisen alan tapahtumiin luomalla verkostoja ja
vahvistamalla tekstiilitaiteilijoiden ammatillista asemaa.
Lisätietoja: https://tekstiilitaiteilijattexo.fi/
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JENNI NIEMELÄ-NYRHINEN

N

äyttelyn tematiikka pohjaa sekä uusmaterialismiin että ympäristöön, ihmisen ja luonnon suhteeseen. Uusmaterialistinen taiteen tutkimus näkee
materian ja materiaalin vaikuttavan
yhtä lailla taideprosessiin kuin taiteilijan tietoisen
työskentelynkin. Lähestymistapa on erityisen luonteva ornamolaisille ns. materiaalipohjaisen kuvataiteen
tekijöille. Ympäristöteema taas nousee vahvasti esiin
sekä sisällöllisesti että materiaalien käytön kautta.
Näyttelyn kuraattoreilla on vahva oma suhde
materiaalipohjaiseen taiteeseen. Kaisu Koivisto on
palkittu, eri materiaaleja ja tekniikoita taitavasti
hyödyntävä kuvataiteilija, jolla on laaja kokemus
kuratoinnista mm. Mäntän kuvataideviikoilla.
Teemu Salonen taas yhdistää teoksissaan muotoilua
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Leena Hyttinen, Näköala 1,2 & 3, 2019, 75 x 33 x 20 cm,
lambdavedos silisecille, paperiposliini, lasi, yksityiskohta.

si. Soile Hovila käyttää
työvälineenään kaksimetrisiä pystykangas-

NINNI VIDGREN

TEKSTI HILL A UOTIL A

HENNA MITRUNEN

Vuodenaikataiteilija.

Kuvakudoksen työstäminen on hidas proses-

puita, joissa on tiheä
pellavaloimi.

Soile Hovila
Soile Hovila tekee suuria luontoaiheisia
kuvakudoksia. Hän on Taiteilijat O:n
Syksyn taiteilija.
Vastakohtien maailma
I, 2017. Teoksessa yhdistyy kaksi todelli-

Kuvakudosteni lähtökohtana ovat valokuvat, joista osa on itse
ottamiani. Oikeiden kuvien löytäminen on ensimmäinen askel
teoksen synnyssä. Teen vain pienen luonnoksen piirtäen ja
maalaten, sillä haluan tehdä visuaaliset päätökset työstäen
tekstiilimateriaalia. Kutominen on hidas prosessi – voin suunnitella
vain kaksi kuvaa vuodessa. Työ etenee rivi kerrallaan, nurjalta
puolelta ja usein myös sivusuunnasta. Työskentelyä ohjaa
peilikuvaksi piirretty ääriviivapiirustus. Nurjalta puolelta kutominen
tekee työskentelystä silti aina myös osin intuitiivista.
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luonto ja tiheästi asutun Vallettan kaupungin katunäkymä.

Kudon luontoaiheita ja vuodenajat luovat kontrasteja teosteni
teemoihin. Syksyssä nautin värien runsaudesta, joka ympäröi
meidät vehreyden jälkeen. Samaan aikaan syksyn etenemiseen
liittyy myös pimeämmän ajanjakson pelkoa. Elävä valo, sen
vaikutus värisävyihin ja tallentuminen kameraan on tärkeä
inspiraatio työskentelyssäni. Inspiroidun yhä uudelleen myös
tekstiilimateriaalin kauneudesta ja siitä, miten väriliukumat syntyvät
yhdistämällä useita ohuita kudelankoja yhteen.

2019. Kuvakudoksen keskiössä on muovista saastuva meri
sekä elämänpuuna kuvattuna
3.20

mangrove. Mangrovemetsät
tuhoutuvat nopeasti, vaikka
niillä olisi tärkeä tehtävä hiilen sitojana sekä myrskyjen ja
eroosion estäjänä.

2019 (osa). Hovila ottaa
teoksellaan kantaa aavikoitumiseen ja tästä aiheutuvaan sotaan ja pakolaisuuteen. Maisemassa on
rinnastettu hiekan kuivuus
ja lumen valkeus.

Vuodenajat rytmittävät
Hovilan työskentelyä.
Vastakohtien maailma I ja V ovat esillä Paljain silmin -näyttelyssä

Häntä inspiroi muuttuva

3.–27.9.2020 HAA Galleryssa, Suomenlinnassa.

luonnonvalo ja sen hetkellisyyden tallentaminen
kutoen.

HENNA MITRUNEN

Vastakohtien maailma IV,

Tällä hetkellä työstän monumentaalikokoista kuvakudosta, jonka
on määrä valmistua vuonna 2023. Tässä mittakaavassa työskentely
on minulle uusi haaste. Teoksen suunnittelu osui stressaavaan
ajankohtaan, jolloin suurkaupunkien asukkaita kehotettiin
pysymään kodeissaan. Koin suurta etuoikeutta päästessäni
nauttimaan suomalaisesta luonnosta: metsästä, valosta ja
linnunlaulusta. Korostankin teoksessani luonnon merkitystä
sisäisen rauhan tavoittelussa.

www.soilehovila.net
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Vastakohtien maailma V,

NINNI VIDGREN

Uusin teossarjani on nimeltään Vastakohtien maailma. Sen viisi
kuvakudosta valmistuivat vuosina 2017–19. Huomasin olevani
valmis kutomaan suurempia teoksia ja myös ottamaan kantaa
töilläni. Esteettisyyden rinnalle nousi tarve kuvata maailman
vastakohtia, kuten asukastiheyttä, rikkautta ja ympäristön
tuhoa. Sarjan teoksissa kuvakertomuksen osana on aina jokin puu,
kuten merialueiden mangrove tai Kalevalan maailmanpuu, suuri
tammi, joka oli tarpeen kaataa.

HENNA MITRUNEN
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suutta: ihmisistä vapaa

TEKSTI MIISA PULKKINEN

K U V AT K U V AT F I N L AY S O N , T I M O V I L J A K A I N E N , H E I K K I T U U L I

Muistelmat julkaissut Markku Piri:

Työ on elämän
suuri nautinto
Tekstiilisuunnittelua New Yorkissa ja Japanissa,
muotokuvia Portugalissa, urheilukilpailuja Helsingissä,
kulttuurikeskus Huittisissa sekä näyttelykiertue Italiassa.
Nämä ovat vain poimintoja Markku Pirin uralta, joka
kulkee maasta ja maanosasta sekä materiaalista ja
välineestä toiseen. Siltala julkaisee elokuussa Markku
Pirin muistelmat, joissa muotoilija avautuu urastaan ja
elämästään suoraan ja säästelemättä. Piri avaa Muodoton
elämä -kirjansa taustoja Ornamon lehdelle.

Nimikkomallisto Finlaysonille vuodelta 1985.

Kiintymyksen juoman pullo
Arkaaisesta sarjasta.

että kokonaisuus muodostuu osista, jotka vaikuttavat toisiinsa, onnistunut lopputulos edellyttää
kokonaisvaltaista asennetta ja yksityiskohtien
hallintaa. Ilman riskejä ei mitään opi, ja kun tuntee
oppineensa ja saavuttaneensa jotain ”uutta”, voi
tuntea tyydytystä.”
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Miksi juuri nyt oli sinulle sopiva aika
kirjoittaa ja julkaista muistelmat?
”Nelisen vuotta sitten kirjoitin muutaman novellimaisen kertomuksen, joihin liittyivät jotkut elämäni
tärkeät henkilöt ja tapahtumaketjut. Lähetin parille
ystävälle, tuli innostuneita kommentteja kerronnan
tyylistä ja muodostuvasta ajankuvasta, ja kannustus
jatkaa. Sain hoitovirheen vuoksi 2017 sairaalaperäisen keuhkokuumeen, joka oli viedä henkeni, ja
joka aiheutti vakavia jatkoseurauksia. Kun selvisin
koettelemuksista, tuumasin, että jos aion ne muistelmat kirjoittaa, nyt on aika. Työ oli sekä nautinto,
terapiaa, että, niin, kaikkineen parin vuoden työ.”
Kirjoitat rehellisesti ja suoraan sekä itsestäsi
että muista. Muutamat entiset yhteistyökumppanit ja kulttuuripolitiikan päättäjät saavat sinulta
huutia. Jännitätkö sitä, miten kirjassa mainitut
ihmiset tulevat reagoimaan?
”Muistelmat ovat omaa kokemaani, lähtökohta
on – ja pitääkin olla – subjektiivinen. Jos muistelmat
kirjoittaa, tekstin on totta vie oltava muuta kuin
kiillotettu CV! Minulle on vierasta voimakas suomalainen tapa hakea konsensusta, joka johtaa siihen,
ettei oikein olla mitään mieltä, sanota mitään. Niin
monet kulttuurit ovat minua kasvattaneet ja koulineet, ettei näkökulmani voi olla kotoisan hajuton ja
mauton. Arvostan suoraa puhetta ja moniarvoista
yhteiskuntaa, samoin ”kirurgiaa” kun on sen paikka.
Ja meillä on todella runsaasti tabuja kulttuurin

alueella. Jos kirjoitan vaikka kulttuuripoliittisesti
kiehtovasta tapahtumaketjusta, syy- ja seuraussuhteista, ovat rakenteet, linkit ja toimintatavat kiinnostukseni kohde, enkä ajattele, onko tärkeää vai ei olla
kriittinen jonkun henkilön suhteen. Viimeaikaiset
kokemukseni suomalaisesta sote-todellisuudesta ja
potilaan oikeusturvasta ovat puolestaan avanneet
kuvan epäluotettavasta yhteiskunnasta ja korruptoituneista kytkennöistä. Kritiikkiin on syytä! Olen
myös joutunut kokemaan ihmisten pahuuden ja mitä
se aiheuttaa lähiyhteisössä; ei sellaisesta voi muistelmissa vaieta. Jokainen lukija tietenkin tulkitsee
tekstiä omasta perspektiivistään, tuo siihen mukaan
oman kokemuskenttänsä.”

Millaista ammatillista oppia suomalaiset
muotoilijat voivat omasta mielestäsi
ammentaa kirjastasi?
”Noh, kaikissa taiteiden ja taidon ammateissa on
jotain yhteistä: täytyy saavuttaa erinomaiset taidot
ydinalueilla. Kun sitten hankkii muita taitoja tueksi,
ja ylläpitää ja päivittää näitä, voi avautua uudenlaisia
mahdollisuuksia, joita alun perin ei tullut ajatelleeksi. Ilo, intohimo ja peräänantamattomuus työn
äärellä ei ole huono yhdistelmä. Kansainvälisyys
toimissa on nykymaailmassa lähes normi; on todella
terveellistä asettaa kyseenalaiseksi katsantotapoja
ja tottumuksia, joihin pienessä maassa ja melko yksinapaisessa kulttuurissa muuten helposti ohjautuu.
Oppiakseen täytyy myös elää!”

Kun vuonna 1981 muutit Suomesta, sinua
varoiteltiin vieraista vaikutteista ja suomalaisen
puhdaslinjaisuuden kadottamisesta. Miten
suhtaudut nyt siihen, kuinka kansainväliset
vaikutteet ovat vaikuttaneet uraasi?
”Olen aina ollut monialaisesti kiinnostunut ja
kasvattanut taitoja sen mukaan, silloinkin kun
poikkitaiteellisuus on Suomessa ollut suuri epäilyn
ja karsastuksen aihe. Oma kieleni taiteilijana ja
muotoilijana on useiden kulttuurien ruokkimaa, ja
tunnistan, ettei kaipuuni runsaaseen ja rehevään
kieleen – tai kauneuteen – ole erityisen suomalaista.
Suomalaiset hallinnolliset käsitykset muotoilun
hyveistä ja paheista ovat olleet kovin kapeat ja
sitkeät.”

Mitä suunnitelmia sinulla on ja
mistä haaveilet ammatillisesti?
”Kun työ on elämän suuri nautinto, on vaikea olla
tekemättä vaikka eläkkeellä olisikin. Suunnittelin
juuri kolmen maisemallisen kangaskuosin pikku
malliston lapsuuteni ja nuoruuteni kotipitäjän
Ruoveden pyynnöstä. Vastaanotto oli riemastuttava,
yhteisöllinen hanke mitä mainioin. Koronakausi on
vaikuttanut töihin ja niiden aikatauluihin. Suunnitteilla on ollut kaksi näyttelyä Yhdysvalloissa, näiden
toteutumiseen vaikuttavat nyt niin korona kuin
poliittisen tilanteen suunta siellä. Neuvottelun alla
on luksushotellin kehitysprojekti, josta monipuolisuudessaan kehittyisi mieluisa työ. Tärkeää on myös
olla tekemättä mitään, tuumata.”

Tekstin perusteella sinulle on luontevaa
liikkua työssäsi tekstiilin, tapahtumatuotannon
ja vaikkapa taidelasin välillä. Oletko epäröinyt
liikkua ammatinkuvasta toiseen?
”Olen halunnut ja voinut liikkua pitkälti omien
kiinnostusten ja avautuvien mahdollisuuksien
mukaan. Edellytyksenä on ollut uteliaisuus, uutteruus, halu oppia ja heittäytyä, ja laittaa likoon kaikki
osaaminen. Muotoilijan ja tapahtumatuottajan
työssä on paljonkin samanlaista: on ymmärrettävä,
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Asia-Europe 4-näyttely.
MUOTO2

Muotoilun
asemaa ja alan
ammattietiikkaa
edistäen
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TEKSTIILITAITEILIJAT TEXON HALLITUS sekä
Ornamon stipenditoimikunta arvioivat hakemukset ja
antoivat ehdotuksensa Ornamo-säätiön hallitukselle,
joka päätti apurahansaajat stipenditoimikunnan
ehdotusten pohjalta. Stipenditoimikuntaan kuuluivat
Elina Helenius, Reetta Hiltunen, Jouni Kivelä ja
Tiina Tynkkynen.
Vuoden 2021 apurahahaku julkistetaan
tammikuussa.

Vuonna 1994 perustettu Ornamo-säätiö tukee
Ornamon jäsenten työtä suunnittelun, taidekäsi työn, teollisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin,
vaatetussuunnittelun ja tekstiilitaiteen kentällä.
Ornamo-säätiön omistukseen kuuluu useita
merkittäviä muotoilualan rahastoja ja testamentteja,
joiden tuotosta säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja
tunnustuspalkintoja muotoilijoille, suunnittelijoille ja
taiteilijoille. Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa
hallitus, johon kuuluu kuusi Ornamon nimeämää
henkilöä.

HANNA-KAISA KOROLAINEN:
Sola -seinähylly, Hanna Särökaari ja Baletti
-sohvapöytä, Kirsi Pasanen ja Mikko Kentta.

MUOTO2:

Muotoilijayhteistyön
kehittäminen
Yleisrahaston 3 000 €:n apurahan saivat Kirsi Pasanen
ja Mikko Kentta Muoto2-yrityksen muotoilijayhteistyön
kehittämiseen ja ylläpitämiseen.
Kirsi Pasasen ja Mikko Kentan vuonna 2010 perustama
kotimainen designyritys Muoto2 täyttää tänä vuonna 10
vuotta. Muotoilussaan Kirsi ja Mikko painottavat kotimaisten
materiaalien ja muotoiluperinteiden merkitystä. Mallistossa
yhdistyvät innovatiivisuus, konstailemattomuus ja laadukkaat tuotantotavat.
”Huonekalumme ihastuttavat erilaisten materiaalien ja
värien yhdistelmillä. Tuotteemme sopivat koteihin ja julkisiin
tiloihin tuoden niihin tyylikkyyttä ja funktionaalisuutta.
Mallistomme pitää sisällään erilaisia kodin huonekaluja ja
sisustustuotteita. Haluamme, että asiakkaamme saavat
käyttöönsä tuotteen, joka on kekseliäs, kaunis ja laadukas.
Hyvä muotoilu ja viimeistelty jälki on toimintamme ydin.
Ornamo-säätiön apuraha käytetään suoraan yrityksen ja
nuorten muotoilijoiden yhteistyön ylläpitämiseen, tuotteiden
esittelyyn ja kehittämiseen. Haluamme kehittää ja ylläpitää
hyvin alkaneita suhteita nuoriin muotoilijoihin. Olemme kotimainen valmistaja ja haluamme vaalia kotimaista tuotantoa,
pitää oikeudet muotoilijoilla ja samalla tuoda tuotteet esille
hyvien jälleenmyyjäketjujemme ansiosta”, apurahansaajat
kertovat.
Stipenditoimikunta perusteli valintaa sillä, että 10-vuotias
Muoto2-yritys on mennyt eteenpäin määrätietoisesti pienin
askelein. Apuraha mahdollistaa hyvin alkaneen nuorten
muotoilijoiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisen ja
ylläpitämisen ja sopii erinomaisesti Ornamo-säätiön vuoden
apurahateemaan.

Elvis, Niki ja idolit
Eva Taimin rahaston apurahan 2 500 €
Tekstiilitaiteilijat TEXOn jäsenelle sai
Hanna-Kaisa Korolainen Elvis, Niki ja
idolit -projektiin.
Hanna-Kaisa Korolainen toteuttaa uusia
seinävaatteita vuonna 2017 aloittamaansa
projektiin Elvis, Niki ja idolit. Silkkiset
seinävaatteet kudotaan käsin jacquard–
tekniikalla. Kutomisen jälkeen teokset
väritetään mangatusseilla ja kuivapastel-

LAURA KÄRKI:

3D-keramiikkatulosteiden
kehitystyö

Kaarina Ahon rahaston apuraha on
osoitettu keramiikkataiteilijoille. 3 000 €:n
apurahan sai Laura Kärki 3D-keramiikkatulosteiden kehitystyöhön.

LAURA KÄRKI

Tämä vuonna Ornamo-säätiön haussa
apurahojen teemana oli tukea hankkeita,
joissa painopiste on muotoilijan tai
taiteilijan ammattietiikan ja oikeuksien
vahvistamisessa ja edistämisessä.
Hankkeiden toivottiin nostavan esiin
muotoilijan tai taiteilijan ammattimaisen
toiminnan ja edistävän ymmärrystä
muotoilun tai taiteen asemasta julkisella
tai yksityisellä sektorilla.

(Elvis).

Laura Kärjen keramiikkatulosteita.

leilla. Alussa Korolaista kauhistutti
lähteä ”pilaamaan” silkkiperhosten
toukkien ja kehrääjien hartaudella
ja ammattitaidolla valmistamaa
japanilaista silkkilankaa. Siinä silkin
kaunis kiilto peittyy tussin ja kuivapastellin alle. Tekniikka uudistaa
kuitenkin kiinnostavalla tavalla vanhaa
tekniikkaa; teoksillaan Korolainen
haluaakin ylläpitää ja elävöittää
vanhoja käsityötaitoja.
Kudoksissa esiintyvät Elvis Presleyn
ja Niki de Saint Phallen kaltaiset
kulttihahmot, musiikin ja taiteen
ikoninomaiset kuninkaalliset, jotka
jäivät molemmat jollakin tapaa omien
imagojensa vangeiksi. Uusiin teoksiin
valitaan uusia eri aikakausien ikoneja,
jotka ovat jollain tapaa kokeneet
saman julkisen ja yksityisen välisen
ristiriidan. Taiteellisten kokeilujen
inspiraationa toimii Andy Warhol.
Digitaalinen jacquard-tekniikka
toistaa melkein identtisesti alkuperäistä kuvaa, toisaalta värittäessään
kankaan Korolainen tuo prosessiin
vahvasti myös oman kädenjälkensä.
TEXO totesi perusteluissaan
haluavansa osaltaan tukea Korolaisen
vakuuttavaa työtä tekstiilitaiteen
kentällä.

”Ornamon apurahan turvin kehittelen taiteellisia 3D-keramiikkatuloste
prototyypejä, joiden kautta voin jatkaa
työskentelyä tulevaisuudessa. Minulle
on tärkeää yhdistää näkökulmat
kestävästä kehityksestä ja 3D-keramiikkatulostuksen tuomista kestävän
kehityksen ajattelutavoista taiteelliseen työhöni. Haluaisin soveltaa tätä
tuhansia vuosia vanhaa perinnettä
taiteeni ja käytettyjen materiaalien
kautta tätä uutta tekniikkaa käyttäen.
Minulle 3D-printtaustekniikka edustaa
taiteen kehitystä digitaalisia menetelmiä kohti, joka tuli etualalle erityisesti koronapandemian aikaisessa
eristyksessä”, kertoo Kärki.
Perusteina apurahalle stipenditoimikunta piti sitä, että Laura Kärki
tutkii kestävän muotoilun ratkaisuja
ja pohtii ammattieettisiä kysymyksiä,
jotka liittyvät vakiintuneisiin työ
prosesseihin ja keramiikkaesineiden
suunnitteluun ja valmistamiseen.

RAIJA JOKINEN

Suspicious minds

HANNA-KAISA KOROL AINEN

Hanna-Kaisa
Korolaisen teos

RAIJA JOKINEN:

Asia-Europe 5
-näyttely
Mirja Tissarin rahaston apurahan 2 500 €
Tekstiilitaiteilijat TEXOn jäsenelle sai Raija
Jokinen, Asia-Europe 5-näyttelyyn ja sen
järjestämiseen 2021–2022.
Asia-Europe -näyttelykonseptin on
kehittänyt v 2009 belgialainen Erny Piret
ja Asia-Europe 1–4 -näyttelyt ovat olleet
esillä mm. seuraavissa museoissa: Musée
de la Tapisserie (Tournai, BE), Deutsches
Textilmuseum (Krefeld, DE), Central Museum of Textiles (Lodz, PL) sekä Museum
Jean Lurçat and Contemporary Tapestry
(Angers, FR). Viides näyttelykierros avataan
Kouvolan taidemuseossa 2021, mistä se
jatkaa Belgiaan, Saksaan ja Tanskaan.
Näyttelyt on koostettu vapaaehtoisten
taiteilijoiden voimin ja AE5-työryhmässä
toimivat taiteilijat Puolasta, Ranskasta,
Belgiasta ja Suomesta. Näyttelykonsepti
korostaa nykytekstiilitaiteen kulttuurisia
omaleimaisuuksia sekä kannustaa kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen yli rajojen, mikä
on haastavaa koronan tuoman tilanteen
takia, mutta myös tärkeää.
Hanke nostaa esiin tekstiiliin perustuvan
taidemuodon, tekstiilitaiteilijan ammattimaisen toiminnan ja edistää ymmärrystä
tekstiilitaiteen roolista ja toiminnan haasteellisuudesta. Näyttelyt ovat saaneet kasvavan
joukon katsojia ja kiinnostus on herännyt
ympäri maailmaa. AE-näyttelyt ovat alkaneet
kerätä koko maailman laajuista verkostoa.
Tekstiilitaiteilijat TEXOn perustelujen mukaan kyseessä on mielenkiintoinen, kansainvälinen projekti, joka koskettaa laaja-alaisesti
sekä yleisöä että alan ammattikuntaa. Hanke
nostaa esiin tekstiilitaiteilijan ammattimaisen
toiminnan ja edistää ymmärrystä tekstiilitaiteen asemasta, myös toiminnan haasteellisuudesta. Raija Jokisen mukanaolo kansainvälisessä työryhmässä edistää alan kulttuurista
vaihtoa ja tekstiilitaiteen näkyvyyttä.
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SUOJAA KAUPALLISTA KANSAINVÄLISTY
Aineettomien oikeuksien merkitys liiketoiminnassa kasvaa koko ajan. Myös muotoiluyrittäjät
ja -yritykset tarvitsevat tehokkaampia tapoja hyödyntää mahdollisuuksiaan.

Jäsenille.

M U I S TA M M E

Tuemme Ornamon jäseniä aineettomien oikeuksien suojaamisessa, hallinnoimisessa
ja kaupallistamisessa sekä laaja-alaisesti eri sopimusasioissa.
Käytössäsi ovat kokemuksemme luovien alojen liiketoiminnasta ja
kansainväliset verkostomme.

Haku Taiteilijat O:n Vuodenaikataiteilijaksi
vuodelle 2021 on nyt käynnissä!

Tutustu tarjoamiimme etuihin Ornamon yritysjäsenyys-sivulla.

www.lexia.fi

TAITEILIJAT O RY ETSII jäsenistöstään Vuodenaikataiteilijoita vuodelle
2021. 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 kannustammekin kaikkia Taiteiljat
O:n jäseniä hakemaan mukaan. Lähetä vapaamuotoinen hakemus 30.9.
mennessä sähköpostiosoitteeseen kk.taiteilijat@gmail.com. Hakemuksessa toivomme tiivistä esittelyä itsestäsi ja työskentelystäsi sekä linkkiä
nettisivuillesi/kuva materiaaliin. Taiteilijat O:n hallitus tekee valinnat
lokakuussa 2020. Valituille Vuodenaikataiteilijoille ilmoitetaan valinnasta
henkilökohtaisesti.

Palvelumuotoilija
Simo Säde
1961–2020

Ehdota Vuoden
kalustesuunnittelijaa 2021
Sisustusarkkitehdit SIO julkistaa haettavaksi
Vuoden kalustesuunnittelija-nominaatin.
Hakemusten tulee sisältää kuvia, kuvauksen
suunnittelijasta ja riittävät perusteet valinnan
tueksi. Hakemukset lähetetään 19.10. mennessä
os:office@sio.fi
Ehdotuksia palkittavaksi henkilöksi voivat
tehdä muutkin kuin palkittavat itse!
Valinnan tekee toimikunta,
jonka puheenjohtaja on
Vuoden 2019 kalustesuunittelija
Ari Kanerva.

Jo palkitut:
https://sio.fi/fi/mita-teemme/palkitut

Ari Kanerva: Kaara workstation, Vivero. Valokuva: Marco Melander

Lexia Asianajotoimisto
Lexia Helsinki
Lexia Turku
info@lexia.fi
puh. +358 10 4244 200

Me kohtasimme toisemme syyskuussa
1983, kun aloitimme opiskelijoina Taide
teollisessa Korkeakoulussa. Monien
antoisien opiskeluvuosien aikana opimme
tuntemaan Simon ystävällisenä, ymmärtäväisenä, huumorintajuisena, musikaalisena,
kärsivällisenä ja lahjakkaana kaverina, joka
otti asiat kuten ne annettiin ja sai ne aina ne
käännettyä parhain päin.
Saimme ylpeinä seurata Simon etenemistä tohtoriksi, ja hänen matkaansa Suomen
eturivin palvelumuotoilututkimuksen asiantuntijaksi. Hänellä oli yli kahdenkymmenen
vuoden kokemus käyttäjätutkimuksesta ja
käyttäjäkokemuksen kehittämisestä osana
monialaista muotoilutiimiä. Simon hankkeissa käyttäjän tarpeet ja odotukset tulivat
huomioiduiksi ja ne osattiin myös yhdistää
lopputuloksiin – tuotteisiin ja palveluihin.
Asiakasprojekteissa hän työskenteli lukuisten yritysten ja julkisen sektorin kanssa,
niin Suomessa kuin ulkomailla. Palvelumuotoilun käsite syventyi Simon käsittelyssä:
hän ymmärsi palvelumuotoilun strategisen
merkityksen yrityksille ja organisaatioille.
Meistä kukin kohtasi Simon eri tilanteissa
ja eri aikoina. Tapaamiset olivat aina miellyttäviä ja toivoimme tapaavamme toisemme
uudestaan.
Simo Säteen vuosikurssilaiset
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Ornamon syyskokous
Aika: 5.11.2020 klo 18.00–
Paikka: verkkokokous
Kokous pidetään koronatilanteen vuoksi verkkokokouksena. Kokousalusta ilmoitetaan
myöhemmmin Ornamon viikkotiedotteessa ja verkkosivuilla.

ES IT YS LI STA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa.
3. Todetaan paikalla olevat äänivaltaiset jäsenet ja
heidän valtakirjoilla edustamansa 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 sisustusarkkitehti Merja Inki-Ihamäki,

8.

9.
10.
11.
12.

tekstiilitaiteilija, taidepedagogi Laura Isoniemi, teollinen
muotoilija Kristian Keinänen, kalustemuotoilija, sisustusarkkitehti Heikki Ruoho ja muotoilija Niko Räty.
Päätetään vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta.
Päätetään varsinaisten jäsenten, opiskelijajäsenten,
kannatusjäsenten ja yritysjäsenten jäsenmaksu
vuodeksi 2021.
Päätetään vuoden 2021 talousarvio.
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset
varamiehet vuodeksi 2021.
Muut asiat
Kokouksen päättäminen
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Sähköinen äänestys käyttöön syksyn hallitusvaaleissa
ORNAMO OTTAA syyskokouksessa 5.11.2020 käyttöön
eVaali.fi-äänestysjärjestelmän. Äänioikeutetut jäsenet
ympäri Suomea ja maailmaa voivat nyt entistä paremmin
osallistua Ornamon hallituksen jäsenten valintaan.
Ketkä ovat äänioikeutettuja Ornamon vaaleissa?
Äänioikeutettuja ovat varsinaiset jäsenet, jotka on
hyväksytty jäseniksi viimeistään kahdeksan (8) viikkoa
ennen syyskokousta, ja joilla ei ole erääntyneitä jäsenmaksurästejä. Erääntyneeksi jäsenmaksuksi ei katsota
avoinna olevaa jäsenmaksua, jos sen maksuaikataulusta on sovittu erikseen.
Koska äänestys tapahtuu?
Sähköinen äänestysjärjestelmä avautuu 20.10.2020
klo 18.00 ja sulkeutuu 2.11.2020 klo 18.00.
Missä ja miten äänestän?
Käytämme eVaalia, joka on kotimainen sähköisten
vaalien palveluntarjoaja. Järjestelmässä käytetään
SSL-suojattuja yhteyksiä, jolloin kaikki tietoliikenne on
salattua. Jokainen äänioikeutettu Ornamon jäsen saa
sähköpostiinsa linkin, jonka avulla tunnistautuminen
tapahtuu Ornamon ajantasaisista jäsenrekisteritiedoista. Et tarvitse verkkopankki- tai muita tunnuksia.
Tunnistautumisen jälkeen pääset verkkosivulle, jossa
äänestys tapahtuu.

En käytä tietokonetta, mutta haluan äänestää.
Miten toimin?
Mikäli et voi äänestää sähköisesti, voi Ornamon
toimistolle tulla äänestämään torstaina 5.11.2020
klo 14:00–16:00. Osoite: Annankatu 16 B, 4. krs.
Noudatamme äänestyspaikalla viranomaisten ohjeita
lähikontaktien välttämisessä ja hygieniassa. Paikan
päällä voi käyttää myös kollegan antamaa valtakirjaa
äänestyksessä. Valtakirjan voi ottaa enintään kolmelta
äänioikeutetulta jäseneltä. Valtakirjapohjia voi pyytää
Ornamosta tai ladata verkkosivuilta. Syyskokous alkaa
klo 18:00 verkossa, kokousalusta ilmoitetaan myöhemmin Ornamon viikkotiedotteessa ja verkkosivuilla.
Toimistolle ei voi jäädä seuraamaan syyskokousta.
Miten asetun ehdolle hallitusvaaleihin?
Ohjeet ehdolle asettumiseen löytyvät Ornamon
verkkosivuilta ornamo.fi.

Äänestys- ja vaalijärjestys
on luettavissa
kokonaisuudessaan
Ornamon verkkosivuilla.

SY YS KO KO U S KU TS U 2 0 2 0

Sisustusarkkitehdit SIO ry
Aika: torstai 29.10.2020 klo 17.30–
Paikka: Roltrade, Itälahdenkatu 18 A, 5 krs. Helsinki, Lauttasaari
www.roltrade.com
Syyskokouksessa käsitellään sääntömäräiset asiat, mm. vuoden 2021
toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi kokouksessa tehdään
henkilövalintoja. Kokouksen esityslista liitteineen julkaistaan SIOn kotisivuilla
osoitteessa www.sio.fi. Hyvien tarjoilujen vuoksi ilmoittaudu Minnalle
22.10. mennessä: office@sio.fi.

SY YS KO KO U S KU TS U 2 0 2 0

Taiteilijat O ry
Aika: Torstai 12.11.2020 klo 16.30–19.00
Paikka: EMMA – Espoon modernin taiteen museo
Syyskokous pidetään Paletissa klo 16.30 alkaen, jonka jälkeen siirrymme opastetulle
Elmgreen & Dragset- näyttely kierrokselle klo 18.00–19.00.
Ilmoittaudu mukaan verkostoitumaan, kuulemaan ja kehittämään Taiteilijat O ry:n toimintaa!
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: vahvistetaan Taiteilijat O ry:n vuoden 2021
toimintasuunnitelma ja talousarvio, vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja hallitusjäsenten
kokouspalkkio vuodelle 2021 sekä valitaan uudet hallitusjäsenet ja varapuheenjohtaja
erovuoroisten tilalle. Ilmoittautuminen tapahtuu myöhemmin sähköisen linkin kautta.
Lämpimästi tervetuloa!

SY YS KO KO U S KU TS U 2 0 2 0

Tekstiilitaiteilijat Texo ry
Aika: 3.11.2020 klo 17.00
Paikka: Taiteilijatalo Ars Longa, Helsinki. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua
myös Microsoft Teams -etäyhteyden välityksellä.
Kokouksessa hyväksytään vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan
yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.
Kokouksen esityslista julkaistaan Texon kotisivuilla 10 vrk ennen kokousta:
www.tekstiilitaiteilijattexo.fi
Ilmoittautuminen 29.10.2020 mennessä: info@tekstiilitaiteilijattexo.fi
Osallistumislinkki ja ohjeet tapahtumaan lähetetään kaikille sähköpostitse
ilmoittautuneille lähempänä ajankohtaa.
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ORNAMO RY
ORNAMO ART AND DESIGN FINLAND

Media.

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

Ornamon lehti 3/2020
Ornamon jäsenlehti toteutetaan
Gerda ja Salomo Wuorion säätiön tuella.

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

4 NUMEROA VUODESSA
4/20

aineisto

ilm.

2.11.

2.12.

Aineistovaatimus
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Painos 		

3 000 kpl

Painopaikka

Trio-Offset

Koko 		

210 x 280

Paperi		

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

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

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
Kirsi Korhonen, Projektipäällikkö
p. 050 5432 545
kirsi.korhonen@ornamo.fi

offset (CMYK)

ILMOITUSHINNAT (ALV 0 %)

Minna Borg
Pääsihteeri, Sisustusarkkitehdit SIO
p. 046 878 2573
office@sio.fi
Markkinointikoordinaattori, Ornamo
p. 046 878 2570
minna.borg@ornamo.fi

950 € / 1 050 €

Katja Kotikoski, Tuottaja
EMMA-yhteistyö
p. 044 767 6303
katja.kotikoski@ornamo.fi
Henna Laitinen
Talous- ja hallintosihteeri, jäsenasiat
p. 046 878 2569
office@ornamo.fi
Elina Perttula, Asiantuntija
Suomalainen huonekalu -suunnittelukilpailu
p. 043 211 0755
elina.perttula@ornamo.fi
Miisa Pulkkinen, Viestintäpäällikkö
p. 040 523 9984
miisa.pulkkinen@ornamo.fi

Takakansi
210 x 240 mm + 3 mm bleed

1 100 € / 1 200 €

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-

Anna Rikkinen, Asiantuntija, taide
Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi
rakentamiseen -hanke 2018–2020
p. 044 743 3577
anna.rikkinen@ornamo.fi
Maija Toivonen, Viestintäasiantuntija
p. 044 769 3500
maija.toivonen@ornamo.fi
Hilla Uotila, Viestintäkoordinaattori
p. 044 762 0509
hilla.uotila@ornamo.fi
Hanna-Kaisa Alanen
Ornamon puheenjohtaja

tiedotteissa. 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

Uusi
Capa

Capa on modulaarinen lokerokaappi, joka muokkautuu moneen
tarpeeseen. Useiden lokero-, ovi- ja lukitusvaihtoehtojen ansiosta
se on todellinen monitoimikaluste. Pelkistetty design tekee siitä
raikkaan sisustuselementin. Tutustu tuotteeseen → martela.com/fi

