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Tukholman huonekalumessuilla 2022.

Pääkirjoitus.

Ääni, yhteisö ja tukiverkosto
3
VIETÄMME SYKSYLLÄ Ornamon 110-vuotisjuhlavuotta poikkeuksellisen muutoksen
aikana. Ornamo on suurimpia itsenäisiä muotoilijoiden yhteisöjä. Tätä roolia vaalimme
ja kehitämme siten, että tavoitamme muotoilijoiden kokemusmaailman ja sen tulevaisuuden, jota muotoilijat ovat rakentamassa.
Julkistamme juhlan kunniaksi uuden visuaalisen ilmeen, uudistetut verkkosivut sekä
meille räätälöidyn fontin, jotka ovat strateginen ja luova kumppani Werkligin käsialaa.
Uusi ilmeemme katsoo tulevaisuuteen, mutta muistaa myös järjestömme hienon
historian. Kirjainmuotoilija Teo Tuominen ja suunnittelija Juuso Siltanen kertovat
lehdessä niistä ajatuksista, joita heillä syntyi suunnitteluprosessin keskellä.
Muotoilijoiden käänteentekevää osaamista käyttäjien ymmärtämisessä tarvitaan
erityisesti nyt, kun ihmislähtöisyydestä ja vastuullisuudesta on tullut valtavirtaa ympäristökriisin keskellä. Tässä lehdessä esittelemme s. 12 sitä hyvää, jota muotoilijoilla on
eri aloilla tarjottavana vastuullisessa liiketoiminnassa.
Haluamme tulevaisuudessa antaa painavamman äänen muotoilijalle ja rakentaa
muotoilun monialaista yhteisöä. Erityisesti nuoret sukupolvet ovat meille tärkeitä,
sillä turvallista yhteisöä tarvitaan ammattilaiseksi kasvun polulla. Tämä on uuden
strategiamme keskeistä sisältöä. Tavoitteenamme on tyytyväinen jäsen, joka tuntee
muotoilun ajankohtaisia ilmiöitä, osaa pitää työelämässä puoliaan ja saa meiltä tarvitsemansa työkalut sekä palvelut uransa tueksi.

Porvoolainen Hamari auditorium furniture solutions toimittaa
suomalaisia auditorioratkaisuja ympäri maailman yhteistyössä
asiakkaiden ja suunnittelijoiden kanssa.
Runeberginkatu 34 e, 06100 Porvoo // +358 50 502 4731 // www.hamari.pro

Tulevina vuosina meillä on mahdollisuus löytää uusia tapoja kohdata toisiamme. Haluamme löytää uudet keinot tukea muotoilijoiden ammatti-identiteetin kehittymistä.
Haluamme olla sellaisia, jonka jäsenet ja uudet sukupolvet kokevat omakseen. Haluamme saada jäsenemme vahvasti mukaan muuttuvan alan ja ammatin kehittämiseen.

Salla Heinänen, toiminnanjohtaja
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OP:n Tuomas Manninen ja Kelan
Taina Martikainen tietävät,
miten kasvattaa organisaation
muotoilukypsyyttä.

VAKIOT
3 Pääkirjoitus 29 Lakimies vastaa 40 Kolumni
46 Jäsenille 50 Ornamo media

Jäsenkirje 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 Hannu Pöppönen kuva Anni Koponen

Tapetilla.

ORNAMO

Regular
Medium

Portti
muotoilun
maailmaan
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ORNAMO SAI 110-VUOTISJUHLANSA kunniaksi
uuden fontin ja visuaalisen ilmeen. Ulkoasun
suunnittelusta vastasi brändisuunnittelutoimisto
Werklig yhteistyössä kirjainmuotoilija Teo Tuomisen kanssa.
Kun vuonna 1961 vietettiin Ornamon 50-vuotisjuhlaa, järjestettiin kutsukilpailu, jonka voitti Timo
Sarpanevan klassikoksi noussut ehdotus. Siinä
on kaksi o-kirjainta sisäkkäin. Vanhasta Ornamon
logosta ei haluttu luopua, ja se toimi muotokieleltään
inspiraationa Tuomisen kehittämälle typografialle.
”Fontti on uuden ilmeen tärkeimpiä kulmakiviä.
Usein ihmiset ajattelevat, ettei typografialla ole
väliä, mutta myös sen kautta visuaalisesta ilmeestä
tehdään tunnistettava”, Werkligin suunnittelija
Juuso Siltanen sanoo.
Siltanen ja Tuominen tekivät tiivistä yhteistyötä.
Kun Ornamon logo assosioituu tiiviisti 1960-luvulle,
he halusivat tuoda sen sieltä nykyhetkeen.
”Oli tärkeää ymmärtää Ornamon pitkä historia ja
saada ymmärrys tulevasta, jotta pystyttiin luomaan
jotain modernia ja eteenpäin katsovaa, mutta
samalla kunnioittamaan historiaa”, Siltanen sanoo.
Käsitys muotoilusta on muuttunut melkoisesti
viime vuosikymmeninä. Muotoilu laajenee koko ajan
käsittämään uusia alueita, ja sankarimuotoilijoiden
sijasta muotoilijat tekevät monimuotoista yhteistyötä.
”Prosessin aikana puhuttiin muotoilun moninaisuudesta: mitä kaikkea se voi olla. Yksi kiinnostavista haasteista oli, miten konseptia voi lähestyä
visuaalisesti”, Tuominen sanoo.
Vaikka logo on sama kuin ennen, sitä on käytetty
rikkaammin osana koko visuaalista ilmettä. Sitä
voidaan käyttää kuvituselementtinä, se voidaan
rikkoa osiin ja animoida eli tuoda osaksi digitaalista
ympäristöä.
”Tunnuksen voi nähdä porttina muotoilun
maailmaan. Se kuvastaa Ornamon toimintaa ja sen
keskiössä sykkii sydän, joka on muotoilu”, Siltanen
lisää.

Bold

"Tunnus kuvastaa
Ornamon toimintaa
ja sen keskiössä
sykkii sydän, joka on
muotoilu."
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Oma fonttiperhe
kunnioittaa Sarpanevan
muotoilemaa tunnusta

Ornamon uuden ilmeen ovat muotoilleet suunnittelija
Juuso Siltanen ja kirjainmuotoilija Teo Tuominen.

Luet parhaillaan Ornamon omaa
fonttia, jonka on suunnitellut kirjainmuotoilija Teo Tuominen. Ornamo on
fonttiperhe, jonka muotoilu perustuu Timo Sarpanevan suunnittelemaan
Ornamon tunnukseen. Tunnuksen
kaaren muodon voi nähdä läpi koko
merkistön. Pyöreät kirjaimet on muotoiltu vastaamaan logon mittasuhteita ja päätteet kaareviksi, kuin osaksi
ympyrää. Esimerkiksi regular-leikkauksessa O on geometrisen pyöreä ja
gemenakirjainten päätteet, kuten a- ja
f-kirjaimet, toistavat myös kaaren ajatusta. Otsikoissa käytämme mediumleikkausta, joka pohjaa logon alkuperäiseen muotoiluun niin, että kirjainten
päätteet on muotoiltu leikatuksi puolikaareksi.

Pinta.

KY
SY

Palvelumuotoilutoimisto Hellonin
teknologiajohtaja Niko Reunaselle
sekä 3D -artisti, muotoilun opiskelija
Iiro Kivistölle tekoäly on arkinen
työkalu. Heidän mielestään sen
mahdollisuudet muotoilualalle
ovat suuremmat kuin mihin sitä nyt
hyödynnetään. Miksi muotoilijoiden
kannattaa siis kiinnostua tekoälyn
haltuunotosta?
teksti Petra Ilonen kuva Iiro Kivistö

Niko Reunanen:
”Huomasin, että palvelumuotoilijoiden työaikaa
kuluu paljon tiedonkeruuseen ja sen läpikäymiseen. Lähdin tehostamaan tätä muotoiluprosessin
vaihetta, mitä varten olemme kehittäneet Hellonissa
AINO-nimen alla erilaisia työkaluja muotoilun
ammattilaisille. Tämä jättää muotoilijoille enemmän
aikaa itse luovaan työhön. Tekoäly on muotoilijoille
erittäin hyvä assistentti!”

juhlavuosi
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110-vuotias
Ornamo juhlii
syyskuussa –
tule mukaan
VUONNA 1911 perustettu Ornamo juhlii syyskuussa 110-vuotista toimintaansa. Ornamo
oli ensimmäiseltä nimeltään Suomen Koriste
taiteilijain Liitto Ornamo ja sittemmin Teollisuustaiteen Liitto Ornamo vuoteen 2018 asti.
Ornamo tarkoittaa koristetta esperantoksi.
Juhlimme merkkihetkeä syyskuussa.
Verkkotapahtumiin pääsee osallistumaan
rajoituksetta ja ympäri Suomea.
Syksyn ensimmäinen Ornamo Dialogi on
osa Helsinki Design Weekin ohjelmistoa.
OP:n Head of Design & Customer Experience
Tuomas Manninen ja Kelan Lead Service
Designer Taina Martikainen keskustelevat
16.9. organisaatioiden muotoilukypsyydestä.
HDW:n ohjelmistoon osallistumme yhteistyöwebinaarissa PRH:n kanssa. Tutustu
tarjontaan tarkemmin uudistuneella sivustollamme ornamo.fi.

harjoittelubarometri

Iiro Kivistö:

Harjoittelupaikka on
vaikea saada, mutta
palkkaus on parantunut
JUURI JULKAISTU Ornamon harjoittelubarometri kartoittaa korkeakouluharjoittelun käytäntöjä muotoilun alalla. Tutkimuksen mukaan harjoittelu
on muotoiluopiskelijoille erittäin tärkeä tai jopa välttämätön väylä työelämään. Tätä mieltä oli 76 prosenttia vastaajista.
Harjoittelujen palkkauksessa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Edellinen harjoittelubarometri julkaistiin 2018. Tänä vuonna palkallisesta harjoittelusta kertoi 46 prosenttia vastaajista, mikä on kahdeksan prosenttiyksikköä
enemmän kuin edellisessä selvityksessä. Palkkojen mediaani oli nyt 1 500
euroa, kun se edellisessä tutkimuksessa oli 300 euroa vähemmän.
Harjoittelupaikan löytäminen on muuttunut selvästi vaikeammaksi.
Tätä mieltä oli puolet vastaajista. Erityisesti kansainväliset opiskelijat kokivat
haasteita harjoittelupaikan saamisessa.
Etätyö on koettu mieluisaksi harjoitteluaikana, ja peräti 88 prosenttia
vastaajista haluaa tehdä töitä etänä myös tulevaisuudessa. Työantajat ovat
pääosin pystyneet tarjoamaan harjoittelijoille tukea ja ohjausta etänä.
87 prosenttia koki, että työnantajan tuki oli riittävää.
Lue koko harjoittelubarometri Ornamon kotisivuilla: ornamo.fi.

"Tekoäly on
muotoilijoille erittäin
hyvä assistentti."

”Uskon vahvasti, että ohjelmoinnin avulla voimme nopeuttaa korkeatasoista konseptointia
muotoilutyössä. Mielestäni tärkeää on ideoiden
laatu ja erityisesti niiden määrä. Tutkin aihetta
rakentamalla työkalun, joka generoi antamillani
viitearvoilla 3D-mallin ja visualisointikuvan teepannusta. Jokainen antamani siemenarvo ajoi jotain
ominaisuutta lopullisessa mallissa. Samalla periaatteella olisi mahdollista luoda eri muuttujien avulla
syntyviä malleja laajemminkin, vaikkapa tilasuunnittelun tueksi. Sisustusta generoiva 3D-ohjelma voi
tuottaa 3D-mallin lisäksi myös visualisointikuvia tai
lähettää datan eteenpäin tarkasteltavaksi virtuaalitodellisuudessa. Virtuaalitodellisuudessa tilaa on
mahdollista testata ja antaa asiakkaan tai käyttäjän
palautetta takaisin tekoälylle.”

Iiro Kivistö kokeili teepannumuotoilua
rakentamallaan 3D-työkalulla. 3D-malli
on hyödynnettävissä mittapiirustusten
tekemiseen. Teepannugeneraattorilla meni
kaksi tuntia 75 eri variaation luomiseen.
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Pinta.

näyttely

Jesse Virtanen

Särkyvää kokoaa
palaset yhteen

stipendi

Bryggman-rahaston
apuraha etätyön
tutkimiseen Lapissa
Bryggman-rahaston apuraha on myönnetty
sisustusarkkitehti SIO Kreetta Airilalle (s. 1986).
Hän tutkii 7 500 euron apurahan turvin monipaikkaisen työskentelyn merkitystä Lapin matkailulle. Aalto-yliopistosta ja Lahden muotoilu
instituutista valmistunut Airila on työskennellyt
sisustusarkkitehtina työympäristöjen suunnitteluun erikoistuneessa Workspace Oy:ssa.
”Työn muutos on aihealueena minulle intohimo. Pandemian myötä etätyöhön siirtyminen
oli ennennäkemätöntä ja halu monipaikkaiseen
työskentelyyn kasvaa entistä enemmän”, sanoo
Airila.
Jury painotti valinnassaan tutkimusaiheen
ajankohtaisuutta ja tärkeyttä kaikille suunnittelijoille.
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fakta

Lähde: Ornamon työmarkkinatutkimus 2021

When Design makes sense

29%
Lähes kolmasosalla
työmarkkinakyselyyn vastanneista
muotoilijoista on kotonaan oma
työhuone. Koronapandemia vei
muotoilijatkin etätöihin.

Särkyvää-näyttelyn tausta-ajatuksena kulkee japanilainen perinne, kintsugi,
jossa särkyneen keraamisen esineen osat liitetään toisiinsa uudelleen kullalla
tai muulla metallilla. Rikkonaisuutta ei peitetä, vaan sitä kohtaan luodaan uusi
suhde. Kintsugi on tässä yhteiskunnallinen vertauskuva. Murtuma voi olla
merkki uudesta. Kuinka saamme palaset koottua uudeksi, kestäväksi rakenteeksi?
Kahdentoista taiteilijan ja kahden taiteilijaryhmän teokset purkavat keramiikkataiteen keinoin menneen ja tulevan risteyskohtaa, jota leimaavat ympäristöhuoli ja sosiaalisten rakenteiden murros. Särkyvää-näyttelyn teokset
ammentavat muotoilun ja käsityön traditioista ja ovat samalla osa nykytaiteen poikkitaiteellista monimuotoisuutta.
Näyttely on toteutettu EMMAn ja Ornamon yhteistyönä. Taiteilijavalinnat tehtiin Ornamon jäsenille suunnatun avoimen portfoliohaun perusteella.
Näyttelyä varten on laadittu laaja mobiiliopas, joka taustoittaa teoksia tekstein ja haastatteluvideoin.
Särkyvää – Keramiikka uuden äärellä 28.08.2022 asti
EMMA – Espoon modernin taiteen museo

näyttely

Linkki yhdistää suomalaiset
ja ruotsalaiset taiteilijat
Taiteilijat O ry ja Fiber Art Sweden (FAS) järjestävät yhteisnäyttelyn
Länk – Link – Linkki Hanasaaren kulttuurikeskuksen galleriassa
9.9.2021–30.1.2022. Näyttelyyn osallistuu yhteensä 15 taiteilijaa. Tavoite
on verkoston luominen Suomessa ja
Ruotsissa toimiville taideteollisen alan
taiteilijoille. Myös näyttelyn temaattinen sisältö on syntynyt taiteilijoiden
välisessä yhteistyössä. Teokset ovat
erilliset, mutta taiteilijoiden välinen
vuorovaikutteinen työskentely on ohjannut prosessia.

Damixa Silhouet - sarjan hanat ja suihkut
saatavana jopa seitsemällä eri värillä;
kromi, mattamusta, mattavalkoinen, messinki,
teräs, harjattu messinki ja harjattu kupari.
Kylpyhuonetarvikkeet saatavana samoissa
väreissä!

Ritva Falla
vaihtoi
hitaaseen
muotiin.

Vastuullisuuspuheesta
muotoilutekoihin
Kestävä kehitys on edennyt juhlapuheista ja strategiakuvista
tekoihin. Esittelemme neljä erilaista tapaa yhdistää muotoilu ja
vastuullisuus liiketoiminnaksi.
teksti Elisa Seppänen kuvat Vesa Tyni ja Vesa Ranta

Fyralle vastuullisuus on
tulevaisuudesta
huolehtimista.
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V
Johanna
Laurinen tekee
kiertotalousmuotoilua.
Työ kiinteistöja rakennusalalla
on Katja Soinille
vastuullisuuskysymys.

aatimukset pienemmästä ympäristökuormasta näkyvät yritysten strategiapapereissa, mutta bisnes perustuu usein kertakulutukseen: on suunniteltava uusia tuotteita, myytävä
lisää ja kulutettava aina vain enemmän.
Muotoiluajattelu auttaa yrityksiä yhdistämään
kannattavan toiminnan ja ympäristövastuun.
Tulevaisuuden liiketoimintaa eivät määritä vain
päättäjät ja sijoittajat vaan myös asiakkaat, joiden
ymmärtämisen ammattilaisia muotoilijat ovat. Siksi
muotoilijan työkaluille ja loppukäyttäjän ymmärrykselle on käyttöä, kun yritykset uudistavat vauhdilla
toimintamallejaan.
Yritykset muotialalta rakennusteollisuuteen ja
konsulttitoimistoihin hyödyntävät nyt muotoilijoiden osaamista, palkkaavat vastuullisuustyön
asiantuntijoita ja oppivat uutta kiertotalousajattelusta.
Esittelemme neljä yritystä, jotka ovat ottaneet
loikan kohti vastuullista muotoilua.

2/21

Suunnittelutoimisto
Fyra
tarjoaa vastuullisempia vaihtoehtoja
tilasuunnitteluun
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H

elsinkiläinen julkitilojen suunnitteluun
keskittyvä suunnittelutoimisto Fyra päätti
vuodenvaihteessa sukeltaa syvälle ympäristövastuuseen. Yritys palkkasi tiimiinsä kestävän
kehityksen koordinaattoriksi Sisko Anttalaisen.
Tämän tehtävänä on selvittää, miten tilasuunnittelua voi tehdä vastuullisemmin erityisesti ympäristön
näkökulmasta.
”Vastuullisuus on ollut pitkään osa strategiaamme. Termejä ja sertifikaatteja on kuitenkin niin
paljon, ettei vastuullisinta toimintatapaa ole aina
helppo määrittää”, Fyran toimitusjohtaja Hanna
Neuvo sanoo.

Vaikka asiakkaiden toiveet ja toimittajien
tarjonta asettavat raamit vastuullisuustyölle,
tarkoituksenmukaisilla ja pitkäikäisillä valinnoilla on
suuri merkitys. ”Se, millaisia suunnitteluratkaisuja
uudistettavaan tilaan tehdään, vaikuttaa koko
projektin hiilijalanjälkeen. Se luo myös vastuuta”,
Neuvo sanoo.
Fyralle vastuullisuus on ennen kaikkea tulevaisuudesta huolehtimista ja siihen varautumista.
Neuvon mukaan lineaariseen talouteen perustuva
toimiala muuttuu vääjäämättä, kun vaatimukset
ylikulutuksen vähentämisestä kasvavat. Hän toivoo,
että 2–3 vuoden päästä vastuullinen suunnittelu
on alalla itsestään selvää ja ympäristövaikutukset
huomioidaan jokaisessa projektissa. Vähähiiliseen
kiertotalouteen siirtyminen vaatii ennen kaikkea
hyvää yhteistyötä.
”Kaikkien on kannettava vastuuta kestävästä
kehityksestä. Muutos vaatii toimia, mutta tarjoaa
myös bisnesmahdollisuuksia edelläkävijöille.”

”Kaikkien on kannettava
vastuuta kestävästä
kehityksestä. Muutos vaatii
toimia, mutta tarjoaa myös
bisnesmahdollisuuksia
edelläkävijöille.”
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Suunnittelutoimisto Fyran toimitusjohtaja Hanna Neuvo toivoo, että parin
vuoden kuluttua ympäristövastuu on
alalla itsestäänselvyys.

Ritva Falla
suunnittelee hidasta muotia

V
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uosikymmeniä vaatesuunnittelijana
toiminut Ritva Falla otti hypyn tuntemattomaan, kun hän jäi pois nimeään kantavasta yrityksestä vuonna 2019. ”Kyllästyin rooliini
suunnittelukoneena ja vaateteollisuuden toimintalogiikkaan, jossa tungetaan jatkuvasti uutta tavaraa
ostettavaksi”, Falla kertoo.
Mietintätauon jälkeen Falla päätti hyödyntää
kokemustaan muotialan uudistamiseen. Näin syntyi
Kuusama, hitaan muodin vaatebrändi. Toiminnan
tavoitteena ei ole mahdollisimman suuri tuotto, vaan
muotimaailman muuttaminen.
Kuusamassa Falla huomioi koko vaatteen elinkaaren raaka-aineesta kierrätykseen. Yritys ostaa
materiaalit lähialueilta ja suunnittelee tuotteet
helposti huollettaviksi. Falla kannustaa myös
jälleenmyyjiä ostamaan takaisin käytetyt Kuusaman
vaatteet ja myymään ne eteenpäin tai huolehtimaan
kierrätyksestä.
Kahden julkaistun malliston jälkeen Falla on oppinut paljon. ”Vastuullisissa vaatteissa suunnittelutyö
on erilaista. Aloitan aina materiaaleista, en malleista
tai trendeistä.”
Kuusama kiinnostaa varsinkin nuoria asiakkaita,
mutta halpatuotannon luoma hintakilpailu hidastaa
myyntiä. Materiaalien hankinta, suunnittelu ja
hinnoittelu ovat tasapainottelua periaatteiden ja
kysynnän välillä.

Suunnittelija Ritva Falla hyödyntää
vuosikymmenien kokemustaan
muotimaailmassa uuden, hitaan muodin
vaatebrändin Kuusaman pyörittämisessä.
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Tästä huolimatta Falla uskoo Kuusamaan ja
muotimaailman muutokseen. Seuraavaksi hän aikoo
tehdä yhteistyötä suomalaisten, kestävää materiaalia valmistajien tuottajien kanssa ja suunnata
kansainvälisille markkinoille. Falla tavoittelee
kasvua kioskista konserniksi.
”Vastuullinen muoti tarjoaa suomalaiselle vaateteollisuudelle uuden mahdollisuuden. Suomalaista
luontoa voidaan viedä maailmalle esimerkiksi
biokuidusta valmistettujen vaatteiden muodossa”,
Falla visioi.

”Kyllästyin rooliini
suunnittelukoneena.”

Johanna Laurinen

Johanna Laurinen uskoo, että palvelumuotoilua
tarvitaan siirtymässä kiertotalouteen.

Palvelumuotoilija perehtyy kiertotalousajatteluun

J
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ohanna Laurinen on palvelumuotoilija, jonka
tehtävänä on kehittää asiakkaidensa liiketoimintaa. Laurinen perusti oman Businessworksyrityksensä muutettuaan takaisin kotikaupunkiinsa
Ouluun.
Asiakkaiden strategiaa miettiessään Laurinen
törmää yhä useammin kysymykseen siitä, miten
toiminta voi tulevaisuudessa sopeutua vastuullisuusvaatimuksiin. Tähän ratkaisuna on kiertotalousmuotoilu, jossa loppukäyttäjän lisäksi huomioon
otetaan maapallon kantokyky.
Hyvä esimerkki kiertotalousmuotoilusta on Laurisen yhteistyöprojekti energian ja infrastruktuurin
parissa työskentelevän suunnittelu-, insinööri- ja
konsultointiyrityksen AFRY:n kanssa. He kehittivät
yhdessä kiertotalouspalvelun, jonka avulla AFRY voi

hyödyntää monipuolista osaamistaan tukeakseen
asiakkaitaan kiertotalouteen siirtymisessä.
”Me tarvitsemme vastuullisia ratkaisuja, ja moni
yritys tarjoaakin niitä. Viime kädessä valinta on
kuitenkin aina kuluttajalla, eikä toimintatapoja ole
helppoa muuttaa”, Laurinen sanoo.
Palvelumuotoilun avulla Laurinen pyrkii projekteissaan ymmärtämään, miksi ihmiset tekevät
tiettyjä valintoja. Tätä ymmärrystä tarvitaan myös,
kun kuluttajien ja asiakkaiden toimintaa halutaan
ohjata kestävämpään suuntaan. ”Toivon, että
jokainen näkisi itsensä kuluttajan sijaan kierrättäjänä”, hän sanoo.
AFRY on hyvä esimerkki organisaatiosta, jossa
ympäristövastuu on läsnä kaikessa tekemisessä.
”Työskentelin aiemmin OP:ssa digitalisaation
parissa. Mielestäni vastuullisuusloikassa ja digiloikassa on paljon samaa. Kestävä kehitys ei ole vain
yhden osaston asia, vaan se tulee läpäisemään koko
organisaation ja yhteiskunnan.”

”Kestävä kehitys ei ole
vain yhden osaston asia,
vaan se tulee läpäisemään
koko organisaation ja
yhteiskunnan.”
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Katja Soini
Muotoilujohtaja ennakoi tulevaisuuden tarpeita rakennusalalla

20

21

2/21

K

iinteistö- ja rakennusalan ympäristövaikutukset ovat valtavat, sillä se kuluttaa jopa
puolet kaikista maailmassa käytetyistä
raaka-aineista. Vahanen-yhtiöiden muotoilujohtaja
Katja Soini kertoo, että hänelle rakennusalalla toiminen on jo itsessään vastuullisuusteko: ”Tällä alalla
volyymit ovat niin valtavia, että omalla toiminnalla
voi todella vaikuttaa ympäristöön.”
Vahanen-yhtiöt tarjoaa asiantuntijapalveluita
rakennusten koko elinkaarelle, aina suunnittelusta
mahdolliseen kunnostamiseen tai purkuun. Ekologiset rakennusmateriaalit ovat vain osa työtä. Lisäksi
rakennuksen tulevat käyttökohteet tulee ottaa
huomioon, jotta rakennus on muokattavissa, eikä
aina tarvitse rakentaa uutta. Välillä työssä vaaditaan
kristallipalloon katsomista, sillä ihmisten arki ja
tarpeet muuttuvat rakennusten elinaikana.
”Viisainta resurssien käyttöä on rakentaa
rakennuksia, joita ihmiset oikeasti hyödyntävät
nyt ja jatkossa. Tähän tarvitaan käyttäjän kenkiin

asettumista, jonka me muotoilijat osaamme”, Soini
sanoo.
Soini kehittää työssään Vahasen vastuullisuuspalveluita. ”Vaikka ilmastonmuutoksesta puhuttiin jo
viime vuosituhannella, rakennusalalla vastuullisuuskeskusteluun on todella herätty kuluneen vuoden
aikana. Hiilineutraaliuden lisäksi myös luonnon
monimuotoisuuden suojelu puhuttaa.”
Vaatimuksia vastuullisuuteen tulee nyt sijoittajilta, ministeriöiltä ja EU:sta. Palveluja ja ratkaisuja
resurssien kuluttamisen vähentämiseksi tarvitaan
juuri nyt. Muotoilulla on tärkeä rooli siltojen rakentamiseksi eri alojen asiantuntijoiden välillä.

”Rakennusalalla
vastuullisuuskeskusteluun on
todella herätty
kuluneen vuoden
aikana.”
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Vahanen-yhtiöiden
muotoilujohtaja
Katja Soinille kiinteistöja rakennusalalla
toimiminen on
vastuullisuusvalinta.

Naisten
puolella
Melanie Wendlandin
perustama Sonder on
osuuskunta ja globaali
verkosto, joka työllistää yli 20
eri alan ammattilaista.

Melanie Wendland perusti
Sonder-osuuskunnan, joka
auttaa maailman vähäosaisimpia
sosiaalisen muotoilun avulla.
teksti Hannu Pöppönen kuvat Anni Koponen
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un Melanie Wendland opiskeli palvelumuotoilun MBA-tutkinnon Laurea-ammattikorkeakoulussa 2010-luvun alussa,
opinnot avasivat hänen silmänsä näkemään, että
designin avulla voi tehdä muutakin kuin voittoa
yrityksille. Sitä ennen Etelä-Saksasta lähtöisin oleva
Wendland oli työskennellyt digitaalisen muotoilun
konsulttiyritys Fjordissa, jossa hän suunnitteli ja
kehitti digitaalisia palveluja sekä toimi johtavana
palvelumuotoilijana.
Laurean tutkinnon jälkeen Wendland haki töihin
palvelumuotoilun johtajaksi suomalaiseen M4ID:hen
eli Marketing for International Development -yritykseen, joka toimii nykyisin Scope Impact -nimellä.
Se kehittää muun muassa palvelumuotoilun avulla
ratkaisuja terveyteen liittyviin ongelmiin kehittyvissä maissa.
”Kun menin yritykseen, siellä oli vain muutama
ihminen. Neljän ja puolen vuoden aikana yritys
kasvoi, ja meillä oli laaja portfolio liittyen maailmanlaajuiseen terveydenhuoltoon ja äitien terveyteen.”
Wendlandin työmatkat Intiaan ja Saharan
eteläpuoliseen Afrikkaan olivat silmiä avaavia.
”En ollut tiennyt aiemmin, että Pohjoismaiden
kansanterveysohjelmat eteläisissä maissa ovat
miljoonabisnes, mutta olin yllättynyt myös siitä,
miten paljon siellä on tarvetta designille. Ei ole kovin
paljon suunnittelijoita, jotka työskentelevät alalla,
mutta tarve on suuri.”

”Ihmisiä pitää ensin
kuunnella ja ottaa
heidät mukaan
suunnitteluprosessiin.”
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Sonderin työtä tehdään
neljällä mantereella.
Wendland työskentelee
etupäässä Suomessa.
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NIIHIN AIKOIHIN paikalliset ihmiset huomioiva, käyttäjäkeskeinen palvelumuotoilu terveydenhuollon
hankkeissa oli uusi asia. Wendlandia mietitytti myös
ajatus kolonialismista.
”Pohjoisen pallonpuoliskon mailla on taipumus
ajatella, että ne tietävät mitä etelän maat tarvitsevat
ja tuovat ratkaisuja ajattelematta kontekstia. Se,
mitä me toimme uutena asiana oli, että ihmisiä pitää
kuunnella ensin ja ottaa heidät mukaan suunnitteluprosessiin. Sellainen ajatusmalli oli pelottava, koska
silloin täytyy luopua suuresta määrästä kontrollia.”
Wendland, hänen kollegansa Damaris Rodriquez
ja Lontoossa työskentelevä ja asuva Ledia
Andrawes alkoivat pohtia, miten voisivat muuttaa
voimadynamiikkaa niissä kohteissa, joissa hankkeita
toteutetaan sekä sitä, miten he suunnittelijoina
voisivat keskittyä enemmän ratkaisemaan hankkeiden ongelmia sen sijaan, että olisivat vastuussa
yritysjohdolle.
”Olemme suunnittelijoita ja käynnistämme
prosesseja ilman, että meitä olisi pyydetty tekemään
niin. Se haastoi ajattelemaan, mikä on meidän
suunnittelijoiden osa isossa systeemissä, ja miten
voimme estää sen, että olemme vain palapelin paloja
isossa koneistossa.”

HE PÄÄTTIVÄT PERUSTAA vuonna 2017 osuuskunnan,
joka sai nimekseen Sonder. Saman vuoden syyskuussa toteutui sen ensimmäinen hanke, joka oli järjestää
yhteinen tapaaminen suunnittelijoille, rahoittajille
ja hankkeiden toteuttajille. Tapaamisessa mietittiin,
miten designia voidaan tuoda kansanterveyden
kontekstiin. Hanke sai myöhemmin nimen Design
for Health.
Sonder pyrkii toiminnassaan dekolonisaatioon.
Designerin työssä se tarkoittaa esimerkiksi alkuperäiskansojen tietämyksen ja käytäntöjen kunnioitusta, Eurooppa-keskeisyyden välttämistä ja sellaisten
tulevaisuudenratkaisujen miettimistä, jotka eivät ole
sortavia ja hierarkisia.
Tällä hetkellä Sonderiin kuuluu yhdeksän jäsentä
eri puolilta maailmaa sekä kymmeniä yhteistyökumppaneita, jotka ovat esimerkiksi esimerkiksi
visuaalisia suunnittelijoita, tuotesuunnittelijoita
ja kuvittajia. Jokainen toimii freelancerina, eikä
osuuskunnalla ole toimitusjohtajaa.
”Kun meillä on hanke, ihmiset saavat korvauksen
työstään, mutta jos meillä ei ole hankkeita, ei
myöskään tarvitse pitää yllä isoa koneistoa. Kulut
ovat matalat. Voimme myös kieltäytyä hankkeista,
jos niissä on jokin eettinen ristiriita eivätkä ne tuo
positiivista vaikutusta.”
Sonderin keskeisiin arvoihin kuuluu, että se hyväksyy vain hankkeita, joilla on positiivinen vaikutus
ympäröiviin ekosysteemeihin, sekä hankkeita, joissa
pystytään luomaan pitkäaikaista vaikutusta ja
sosiaalista muutosta.
Sonder on keskittynyt terveyteen liittyviin
hankkeisiin, sillä niitä rahoitetaan huomattavasti
enemmän kuin esimerkiksi ilmastomuutokseen
liittyviä hankkeita, Wendland sanoo.
Hän on itse mukana tällä hetkellä kolmessa
hankkeessa. Niistä pitkäaikaisin on Pathways-tutkimushanke, jota Bill & Melinda Gates Foundation
rahoittaa. Se alkoi vuonna 2019.

Sonder ja sen verkosto
voivat laajentua, jos sen
avulla saadaan aikaan
positiivista vaikutusta.

PATHWAYSIA TOTEUTETAAN Keniassa sekä
Biharissa ja Uttar Pradeshissa Intiassa, ja siinä
tutkitaan miten sosiaaliset ja ympäristölliset tekijät
vaikuttavat naisten ja lasten terveyteen raskauden
ja synnytyksen aikana.
Vaikka äitien, vastasyntyneiden ja lasten terveydestä on olemassa paljon biolääketieteellistä tietoa
ja tutkimusta, hoitotyöhön ja hoidon etsintään
vaikuttavat sosiaaliset käytännöt ja käyttäytyminen
ovat alue, jota tutkitaan edelleen vähemmän.
Wendland sanoo, että Sonderissa hankkeita
lähestytään maanläheisesti ja nöyrällä asenteella.
Paikalliset kumppanit otetaan mukaan varhaisessa
vaiheessa, sillä he tuntevat paremmin tavat, säännöt
ja voimasuhteet vaikkapa nairobilaisessa slummissa.
”Esimerkiksi Pathwaysin kohdalla menimme
paikalliseen yhteisöön paikallisten kumppaneiden
kanssa. Palkkasimme paikalliset tutkijat, jotka varmistivat, että kaikki sujuu mahdollisimman eettisesti. Yritimme saada heidät sitoutettua pidemmäksi
aikaa hankkeeseen, koska he tarvitsevat töitä.”
Haastattelujen teossa auttaneet naiset perustivat
myöhemmin kansalaisjärjestön auttamaan alueen
asukkaita.

”Tutkimustyömme inspiroi heitä ja maksamamme
palkka auttoi heitä perustamaan omia hankkeita.”
SONDER EI PERUSTU voitto-odotuksiin, vaan
tuottojen ylijäämä sijoitetaan takaisin osuuskuntaan
ja sosiaalisiin hankkeisiin. Nyt Sonderissa mietitään,
että se alkaisi tukea naistutkijoita Keniassa. Viime
vuonna osuuskunnan liikevaihto oli 2,5 miljoonaa
euroa.
Wendland haluaa välttää kasvu-sanaa, mutta
Sonder ja sen verkosto voivat laajentua, jos sen
avulla saadaan aikaan positiivista vaikutusta. Hän
näkee, että tulevaisuudessa Sonder on enemmän sosiaalisen muotoilun hankkeiden alusta, joka kehittyy
jäsenien ja yhteistyökumppaneiden kiinnostuksen
mukaan ja kestävän kehityksen pohjalta.
Wendland hoitaa Sonderissa myös hallinnollisia
asioita. Lisäksi hän opettaa Laureassa palvelumuotoilua. Opiskelijoiden kiinnostus työskennellä
sosiaalisella sektorilla on suuri.
”Monet opiskelijat lähestyvät meitä ja sanovat,
että haluavat käyttää taitojaan hyvään tarkoitukseen, ja kysyvät miten se tapahtuu.”

Purline: markkinoiden ekologisin ja kestävin polyureetaanilattia
Purline on biopohjaisista raaka-aineista valmistettu hiilineutraali polyuretaanilattia. Purline-laattojen
ja -mattojen avulla voidaan toteuttaa lattiapintoja, jotka ovat erittäin kulutuskestäviä sekä vaivattomasti
puhdistettavia ja desinfioitavia – tyylikästä ulkoasua unohtamatta. Purline-lattian käyttöluokka on 34/43
ja sillä on suomalainen M1-sisäilmapäästöluokitus.

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

teksti Susanna Björklund kuvat Ingimage

Muotoilu, minne matka?
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trendiä,
jotka
muuttavat
muotoilua

Kaksi asiaa on laittanut maailman uuteen uskoon: pandemia ja
ilmastonmuutos. Kummatkin heijastuvat vahvasti muotoiluun.
Pandemian synnyttämä digiloikka on vaikuttanut työntekoon,
kulutus- ja ostokäyttäytymiseen sekä vastatrendinä kädentaitojen
ja käsityöläisyyden nousuun sekä hyvinvoinnin nostamiseen
keskiöön. Trendianalyytikko Susanna Björklund ennakoi,
että nyt tarvitaan ilmastonmuutosloikka ja uusia vastuullisia
toimintamalleja, jotka peilautuvat suoraan muotoiluun.

1
DIGILOIKKA JA BRÄNDIUSKOLLISUUS
Kaikki puhuvat digiloikasta, mutta mitä kaikkea se tarkoittaa?
Työn tekeminen mullistui pysyvästi. Ensimmäisten rajoitusten
myötä ihmiset siirtyivät etätöihin, toiset ensimmäistä kertaa, ja
kivijalkakaupat laitettiin kiinni. Monet opettelivat uudet alustat ja sovellukset työtä varten ja samalla kynnys käyttää verkkoalustoja madaltui niillekin, jotka olivat aiemmin suosineet
esimerkiksi fyysisten ostosten tekemistä. Virtuaalisuus tuli liikuntaan, kulttuuritapahtumiin ja illanviettoihin ystävien kanssa,
tosin moni sai niistä myös tarpeekseen.
Kun työmatkat loppuivat, vapautui enemmän aikaa. Sosiaalisten kontaktien vähentyessä tilalle tuli myös tylsistyminen, joka
lisäsi monilla sosiaalisen median kulutusta. Tutkimusmatkalla löytyi uusia brändejä, oli helppo tehdä hintavertailua ja lukea
vertaiskokemuksia. McKinseyn mukaan viimeisen lähes kahden vuoden aikana brändiuskollisuus on vähentynyt merkittävästi. Empatiaa löytyi ja pienyrittäjät saivat näkyvyyttä sekä
vetoapua isommilta yrityksiltä. Muun muassa Hakola kutsui
pienyrittäjiä mukaan omaan verkkokauppaansa hashtagillä
#designkaveriaeijätetä. Useat muotoilijat alkoivat myydä
tuotteitaan joko sosiaalisen median tai omien verkkosivujensa
kautta. Lahjakkuudella ja erottuvuudella voi saada myyntiä
ilman suurta markkinointikoneistoa.
Pienimuotoisuus on tullut vastapainoksi jättiyrityksille. Belgialainen luksusvaatemerkki Dries van Noten perusti omat erilliset verkkokaupat Pariisin ja Antwerpenin myymälöilleen. Niistä
myydään reaaliajassa kussakin kohteessa olevia tuotteita ilman,
että oli tarvetta perustaa keskusvarasto toiselle puolelle maailmaa.
Tavallisten ihmisten TikTok-videoilla on vertaismarkkinoitu
valtavaa määrää tuotteita pandemian aikana. Onko perinteinen
vaikuttajamarkkinointi hiipumassa? Ainakin sen rinnalle tulee
uusia tapoja vaikuttaa. Aitous on tärkeää.
Työntekemiseen liittyvät teknologiaongelmat ovat tulleet kiusallisen tutuiksi. Jokaiselle on tullut eteen videopalaverien kuvan
jäätymisiä, kuuluvuus- ja näkyvyysongelmia, puhumattakaan
väsymisestä, jos koko päivä on aikataulutettu liian lähekkäin olevilla palavereilla. Muotoilijoilta kaivataan kipeästi käyttöliittymien muotoilua.

2
HYVINVOINTI KESKIÖÖN
Turvattomuus on yhä jatkuvan pandemian
myötä arkipäivää. Olemme palanneet
perusasioiden äärelle, ja moni on pohtinut
arvojaan uusiksi. Tarvitsemme lähivuosien
haasteiden selättämisessä hyvinvointia tukevia ratkaisuja ja mindfulnessiä.
Microsoft on kehittänyt hyvinvointia
edistäviä palveluita osana Teamsia ja
Outlookia, kuten meditaatiosovelluksen
yhteistyössä Headspacen kanssa.
Ulkoilun suosio on kasvanut räjähdysmäisesti. Arrive Outdoors vuokraa retkeilyvarusteita. Japanissa varustetaan wifi-
yhteydellä puistoja, jotta ihmiset voivat
tehdä etätöitä luonnossa.
Turvallisuuden tunnetta lisäävät myös
tuotteet. Markkinoille on tullut sanitoivia
sisäänkäyntejä, uudenlaisia ilmanpuhdistimia ja valaisimia, jotka desinfioivat ympäristöään. Näitä tulemme näkemään lisää.
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Lakimies vastaa.

3
KÄSINKOSKETELTAVAT KÄSITYÖT
Vastatrendinä kaikelle digitaalisuudelle janoamme
fyysisiä kohtaamisia ja olemme ottaneet loikan myös
käsillä tekemisessä. Meistä on kuoriutunut leivän tekijöitä, puutarhureita ja remonttireiskoja. Kodin merkitys on kasvanut ja yhteys luontoon on taas löytynyt.
Ajankohtaisia ovat nyt uniikit pienyrittäjien tuoteet ja
etenkin eettisesti käsin valmistetut kotimaiset tai kansainväliset tuotteet, joissa on rouheutta ja epätäydellisyyttä. Ranskalainen huippumerkki Chloé valmisti laukun yhteistyössä suomalaisen Mifukon kanssa,
joka teettää korituotteensa Reilun kaupan metodeilla
kenialaisilla käsityöläisillä. Jokaisen korinpunojan nimi
on esillä tuotteessa ja tekijöiden tuominen esiin on osa
läpinäkyvyyttä.

28

2/21

5
INKLUSIIVISUUS JA DIVERSITEETTI
Aktivismi tuntuu olevan nousussa, hyvässä ja pahassa.
#MoveTheDate pyrkii kiinnittämään ihmisten huomion
maailman ylikulutuspäivään. Salaliittoteoriat, QAnon ja
rokotevastaisuus ovat asia erikseen, mutta diversiteetti
lisääntyy usealla alalla. Nuoret kuluttajat vaativat sukupuolisensitiivisyyttä. Kosmetiikka-alalla yritykset ovat luopuneet
stereotyyppisistä miehille ja naisille erikseen kohdennetuista pakkauksista tuotteissa ja markkinoinnissa. Band-Aid
alkoi tehdä laastareita kaikissa ihon sävyissä – omituista ettei sellaisia ollut. Keskustelu kehopositiivisuudesta on myös
muuttanut nettikauppojen markkinointia. Muun muassa Zalando ja Stadium käyttävät plusmalleja, ja alusvaatekauppa
Understatement kuvaa alusvaatteitaan myös ikääntyneiden
mallien yllä. Yhteiskunnan rakenteet muuttuvat hämmentävän hitaasti, mutta muutosta tapahtuu.

4
MONIMUOTOISTA JA VASTUULLISTA BISNESTÄ
Kesän helteet, maastopalot ja tulvat ovat viimeistään nyt tuoneet realiteetit lähelle. Tarve vastuullisuusloikkaan on suurempi kuin koskaan.
Muotoilulle on kovaa vauhtia kehittymässä uudenlaisia markkinoita ja toimintamalleja. Tarvitsemme modulaarisia, muuntautuvia tuotteita,
hyvinvointia edistävää muotoilua ja uusia innovatiivisia materiaaleja sekä yhteistyötä eri alojen
edelläkävijöiden kanssa. Yritysten tulisi määrittää
kierrätysmahdollisuudet ja kiertotalous tuotesuunnittelun ja suunnittelijoiden työn lähtökohdaksi. Korjauskulttuuria olisi hyvä edistää osana
palveluita.
TrendWatchingin mukaan 79 % kuluttajista on
muuttamassa ostotottumuksiaan ottaen huomioon sosiaalisen vastuullisuuden, inklusiivisyyden ja vaikutuksen ilmastoon. Syyllistämisen sijaan tarvittaisiin kannustimia ja innovatiivisuutta
tehdä muutoksista hyvää bisnestä.
Elintarviketeollisuuden tutkimuksen mukaan
enemmän kuin 80 % suomalaisista ostaa mieluiten Suomessa tuotettuja tuotteita ja haluaa tukea Suomen teollisuutta. Tämä heijastunee myös
muuhun kuin elintarviketeollisuuteen, jos suomalaiset tuotteet ovat tarpeeksi kiinnostavia ja jos
tarjolla on tietoa. Maailma muuttuu – myös parempaan suuntaan.

Lähetä kysymys
jussi.ilvonen@ornamo.fi

Lisenssivalmistus ja
vastuista sopiminen
Mirja on neuvottelemassa eurooppalaisen suurehkon valmistajamyyjäyhtiön kanssa kuluttajamarkkinoille tulevan mallinsa
valmistamisesta ja myynnistä muutamassa EU-maassa. Tutustuttuaan
yhtiöltä saamaansa sopimusluonnokseen Mirjaa huolettaa
useampikin siihen kirjattu vastuisiin liittyvä ankaran oloinen ehto.
TUOTEMALLIEN, KEKSINTÖJEN ja muun aineettoman
omaisuuden (intellectual property; IP) suojaamatta jättämiseen liittyvät riskit voivat olla erityisesti kansainvälisillä
markkinoilla merkittäviä. Suurimpiin riskeihin kuuluvat
yhtäältä kilpailijoiden esittämät loukkausväitteet, toisaalta
jäljitellyksi tuleminen. Rekisteröimällä immateriaalioikeuksia eli IPR:iä (kuten mallioikeus, tavaramerkki tai hyödyllisyysmalli) muotoilun suojaksi saadaan muodostettua
kriittisen tärkeä suojaverkko kaupallistamisoperaatioiden
pohjaksi.
Joissain tilanteissa yhteistyöstä on tarvetta kuitenkin
sopia jo ennen IPR-rekisteröintejä. Tällöin on usein muotoilijan intressissä fiksuinta sopia, että kumppaniyhtiö saa
rekisteröidä immateriaalioikeuksia vain muotoilijan nimiin.
Suoraviivaisimmillaan seuraava askel muotoilun
kaupallistamisessa IPR-suojauksen jälkeen on designin
ja siihen liittyvän IPR:n käytöstä sopiminen eli lisensointi.
Strategisesti fiksulla lisensoinnilla voidaan parhaimmillaan
saada hyvinkin skaalautuvaa design-liiketoimintaa ja
lukuisia tulovirtoja samojenkin tuotemallien kaupallisesta
käytöstä.
Kenties kaikkein tärkein lisensointiin liittyvistä neuvotteluaspekti on vastuiden rajaaminen ja jakaminen.
Yleensä pienellä muotoiluyrityksellä ei ole mahdollisuuksia
vakuuttaa kaikkea toimintaansa eri maissa yritystoiminnan
IP-vakuutuksia myöten. Myös jäljitelmien valvonta ulkomailla voi olla vaativaa ja epätarkoituksenmukaista tehdä
yksin.
Seuraavassa on eritelty keskeisimpiä vastuuseen liittyviä
lisenssisopimuksen kohtia, joiden osalta on hyvin tärkeää
välttää omalta kannalta liian ankariksi määriteltyjä ehtoja.
Lisäksi kannattaa tutustua Ornamon lisenssisopimusmalliin, yhteistyösopimusoppaaseen ja tarvittaessa olla
yhteydessä Ornamon juristiin.
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Takuut ja vahvistukset: Muotoilija vahvistaa, että tämän
tiedossa ei ole, että malli loukkaisi muiden oikeuksia.
Yleensä esim. ehto, jonka mukaan ”muotoilija vakuuttaa,
ettei malli loukkaa muiden oikeuksia”, on liian ankara:
miten kukaan voi varmuudella tietää, mitä toiset
muotoilijat ovat tehneet?
IP-loukkausvastuun jakautuminen: Mikäli malli
muotoilijan tietämättä loukkaisi muiden oikeuksia,
sopimuksen mukaan osapuolet (esimerkiksi) vastaavat
saamansa hyödyn suhteessa. Yleensä huomattavasti
suuremmat rahalliset ja muut hyödyt tällaisissa tilanteissa
saa valmistaja-myyjäyhtiö.
Yleinen vastuunrajoitus: Muotoilijan vastuu kaikissa
tilanteissa sovitaan rajoittuvan esimerkiksi enintään
tämän saamien palkkioiden kokonaismäärään.
Vastuu tuotevahingoista: Valmistaja-myyjä vastaa
kaikista tuotevahinkovaatimuksista.
Valvonta: Osapuolet ovat velvollisia tiedottamaan
toisiaan viipymättä havaitsemistaan
oikeudenloukkauksista tai loukkausepäilyistä.
Loukkauksiin puuttuminen: Voidaan esimerkiksi sopia,
että osapuolet saavat puuttua omalla kustannuksellaan
havaitsemiinsa loukkauksiin sopimvusehtojen mukaisissa
rajoissa ja tarvittaessa tarjoavat toisilleen lisätietoja
loukkausten selvittämiseksi.
Vahingonkorvausvastuun täsmentäminen: Osapuolet
ovat velvollisia korvaamaan toisilleen aiheuttamansa
välittömät vahingot, mutta ei välillisiä vahinkoja.
Virheet, viivästykset ja sopimusrikkomukset:
sopimusehtojen vastaiset teot ja laiminlyönnit aiheuttavat
esimerkiksi irtisanomisoikeuden.
Salassapitoehdot: Liikesalaisuuksien ym. osapuolille
kriittisten seikkojen salassapidosta sovitaan
seikkaperäisesti, tarvittaessa erillisellä liitteellä.

Ornamon lakimies Jussi Ilvonen siirtyy uusiin tehtäviin syyskuussa. Jussi esittää lämpimät kiitokset Ornamon jäsenistölle, kollegoille, hallitukselle
sekä kaikille yhteistyökumppaneille erittäin antoisista ja opettavaisista vuosista suomalaisen muotoilun näköalapaikalla! Juridisissa asioissa
Ornamon jäseniä palvelee syyskuusta alkaen vanhempainvapaalta palaava lakimies Iiris Adenius.

29

2/21

teksti Petra Ilonen kuvat Anni Koponen

Helsingin kouluissa toimiva

Designakatemia 10 vuotta
Ornamon ja Designmuseon Designakatemia on hanke, jossa muotoilun ammattilaiset
jalkautuvat helsinkiläiskouluihin. Yhteensä 16 ornamolaista tuote- ja palvelumuotoilijaa,
sisustusarkkitehtia, tekstiili- ja vaatesuunnittelijaa sekä korumuotoilijaa on vetänyt
muotoilukursseja ja toiminut opettajien työparina kaikilla oppiasteilla. Designakatemia juhlii
10 vuotta jatkunutta toimintaansa haastamalla koulut tänä vuonna mukaan Linda Vannin
luomaan designhaasteeseen.

30

2/21

M

uotoilu- ja arkkitehtuurioppimisen ytimessä ovat luova ongelmanratkaisukyky
ja ryhmätyötä vahvistavat menetelmät.
Muotoiluprosessiin perustuva opetus soveltuu
erityisen hyvin ilmiöpohjaiseen, eri oppiaineita
yhdistävään opetukseen, jota on Helsingin kouluissa
käytetty jo vuodesta 2015 lähtien. Selkeät muotoilun
menetelmät antavat kasvatuksessa tilaa kokeiluille, kyseenalaistamiselle, keksimiselle ja toisten
ajatusten huomioon ottamiselle. Empatia onkin
muotoiluoppimisen keskeisin työväline.
MUOTOILUAJATTELULLA VOI
KEHITTÄÄ KOULUYMPÄRISTÖÄ
Esimerkiksi luonnontieteitä ja matematiikkaa
voidaan oppia projektissa, jossa oppiaineisiin
perehdytään kouluympäristöä tarkastellen ja
kehittäen. Muotoilija Laura Aalto-Setälä toteutti
muotoilukurssin ihmisbiologiaan keskittyneellä
jaksolla Kaisaniemen peruskoulun viidennellä
luokalla. Oppilaat havainnoivat aluksi elimistöön
kohdistuvia häiriöitä omassa luokassaan. Löydettiin
neljä päähäiriötekijää: nälkä, meteli, häikäisy sekä
inhottavat koulutuolit.
Biologian sisältöjä opittiin samalla, kun lähdettiin
parantamaan luokan toiminnallisuutta ryhmätyönä
muotoiluprosessin avulla. Häikäisytiimi suunnitteli
loisteputkilampun ympärille liikuteltavan varjostimen, inhottavista tuoleista tehtiin monikäyttöisempiä ja palvelumuotoilutiimi keksi metelin ehkäisyyn
yllättävän ratkaisun: oppituntien tehtävien aikana
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Linda Vanni vei oppilaat lähiympäristöön
Aurinkolahden koulussa Vuosaaressa.

Linda Ukkonen ohjasi Torkkelinmäen
kuvataidelukiolaisia suunnittelemaan
kalusteita liikkuvan ihmisen tarpeisiin.
Lindalta he saivat myös parhaat vinkit
luovaan yrittäjyyteen.
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sai kuunnella musiikkia omilla kuulokkeilla. Testi
viikon jälkeen opettaja kertoi, että niin hiljaista ei
luokassa ole koskaan ollut, ja päätti ottaa tavan
käyttöön.
Sisustusarkkitehti Natalia Ritarin #olerohkea-
iltapäiväkerhossa Snellmanin ala-asteella lähdettiin
rakentamaan reilumpaa koulua, ja kokemuksia
haettiin onnistumisen tunteesta. Kouluympäristöä
tutkittiin ja suunniteltiin paremmaksi viihtyvyyden
sekä turvallisuuden näkökulmasta, mutta muotoilukerhon tuloksena syntyi myös kiusaamisen vastainen kangaskuosi Vimma-vaatemerkille. Kerhossa
vieraili koulukiusaamista lapsena kokenut huippumalli kertomassa oman #olerohkea-tarinansa.
MUOTOILU- JA ARKKITEHTUURIOPPIMINEN
AVAA KIINNOSTUKSEN LÄHIYMPÄRISTÖÖN
Designakatemia on Helsingin kaupungin tukemaa
toimintaa, jonka sisällöistä vastaavat ornamolaiset
muotoilijat. Lasten ja nuorten kanssa tehtyjen
projektien lisäksi he ovat myös jakaneet osaamistaan peruskoulun opettajille koulutustilaisuuksissa.
Kehittämiskeskus Opinkirjon kanssa on tuotettu
Muotoilupakki-verkkosivusto ja menetelmäkortit,
joita voi käyttää muotoiluoppimisen työkaluina
kouluissa.
Muotoilu- ja arkkitehtuurioppiminen poikkeaa
perinteisestä teknisen ja tekstiilityön opetuksesta,
sillä se keskittyy kädentaitojen sijaan havainnointiin,
tutkimiseen ja kehittämiseen.

33

”Sain itsekin oivalluksia
opettamisesta, kun pohdin oman
muotoilijan ammattini ydintä.”
– Linda Vanni

”Palvelumuotoilulle ovat ominaista abstraktit
käsitteet sekä konseptuaalinen ajattelu, joiden
opettamisen ala-asteikäisille oletin olevan haastavaa. Toisaalta tiesin myös saavani itse oivalluksia
opettamisen kautta, kun pohdin oman muotoilijan
ammattini ydintä sekä sitä, miten monimutkaisia
konsepteja voisi kommunikoida lapsille mahdollisimman yksinkertaisesti ja havainnollistavasti sekä
samalla kuitenkin kiinnostavasti”, Aurinkolahden
peruskoulussa Hyvää lähiympäristöä muotoilun
keinoin -kurssin toteuttanut muotoilija Linda Vanni
kertoo.
Ornamo vastaa Designakatemiassa muotoilijayhteistyöstä ja Designmuseo tukee pedagogista
suunnittelua sekä toteuttaa kurssiin liittyvää
opetusta. Designakatemia on Helsingin kaupungin
tukemaa toimintaa.

2/21

Ponsian palvelu perustuu
ainutlaatuiseen metodiin, jossa
arkkitehtonisiin elementteihin
ja muotoilutuotteisiin
integroidaan taidetta. Mari
Krappala (vas.) on Aaltoyliopiston dosentti, nykytaiteen
kuraattori ja teoreetikko.
Laura Laurén on muotoilija ja
Ponsian ajatuksen äiti.

Lue lisää yritysjäsenyydestä
ornamo.fi
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Ponsia haastaa muotoiluyritykset

verkostoitumaan

Design by Stefan Diez

Ponsia on uusi luovan alan palveluyritys, joka yhdistää taidetta, arkkitehtuuria ja
muotoilua. Se on myös yksi Ornamon ensimmäisistä yritysjäsenistä. Perustaja Laura
Laurén kannustaa muotoilijakollegoita liittymään yritysten verkostoon.
teksti Miisa Pulkkinen kuva Jaska Poikonen

O

rnamon yritysjäsenyys oli Ponsian perus
taja, muotoilija Laura Laurénille itsestäänselvyys.
”Yritysjäseneksi liittyminen oli melko lailla
itsestäänselvyys, kun Ornamo alkoi sitä tarjota.
Aloittavana yrityksenä olemme päivittäin uuden
äärellä. IPR ja sopimusasiat edellyttävät juridista
osaamista ja iloitsemme helposta avusta Ornamon
kautta. Yritysjäsenelle on huomioitu myös palvelun
arvokkuus. Muotoilijan kaipaama tuki on spesifiä.
On helpotus kun asioista keskustellaan heti samalla
taajuudella”, sanoo Laurén.
Pandemia-aikana uuden yrityksen perustamisessa
on ollut ylimääräisiä haasteita myös etäilyn vuoksi.
Tapaamiset, messut ja normaali osallistuminen
estyivät. Ornamo on avannut Ponsialle kaivattuja
kontakteja kuitenkin notkeasti - ja toisaalta
verkkokoulutukset sekä tapahtumat ovat helposti
saavutettavissa kaikkialla Suomessa.

”Verkostoilla on valtava merkitys. Se tulee
monessa mutkassa vastaan. Kun tarvitaan vaikka
teollisen muotoilun osaamista, tietää, mistä sitä voi
lähteä etsimään. Ornamo auttaa haussa ja yhteistyö
on mutkatonta, avointa ja helposti lähestyttävää
– aitoa. Valtakunnallisia verkostoja tarvitaan.
Etäkoulutuksista ja tapahtumista voi tehdä osaajalöytöjä oman yritystoiminnan tarpeisiin. Saattaa
olla, että tiet risteävät tulevaisuudessa.”
Laura Laurénin mielestä yritysverkoston synergia
voi tuottaa hyvinkin konkreettista hyötyä, kuten
parempia ja kannustavampia rahoituksia.
”Voisimme pohtia yhdessä, miten pääsisimme
rohkeammin kiinni vaikkapa eurooppalaisiin
rahoituksiin, kilpailutuksiin sekä kehityshankkeisiin.
Tässä Ornamo voisi toimia yritystoiminnan eräänlaisena Tinderinä. Ornamolla on tietotaito ja uskottavuus tuoda yrittäjiä, asiantuntijoita sekä rahoittajia
yhteen ja auttaa verkostoinnissa.”

Innovatiivinen Magis Costume on modulaarinen sohva, jonka
runko valmistetaan kierrätetystä materiaalista. Sohvan ilmettä
on helppo päivittää vaihtamalla moduulien paikkoja, lisäämällä
tai poistamalla käsinojia, tai ihan vaan vaihtamalla verhoilukankaan sohvaan.
Costume sohvan nimi tulee juuri siitä, että sohvan verhoilun voi
pukea ja riisua puvun tavoin, ja näin helposti päivittää sohvan
ilmeen, ilman että sohvaa tarvitsee uusia.
Magis Costume sohva löytyy Roltraden showroomilta, tervetuloa tutustumaan!

Tervetuloa tutustumaan koko 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

Suunnittelija kertoo.
teksti Minna Borg henkilökuva Jussi Aalto

Aallon harjalla

Helena Aalto
Sisustusarkkitehti SIO

Innostuva on se adjektiivi, joka ehkä nopeimmin kuvaa Helena Aaltoa, SIOn
aktiivijäsentä, joka houkuteltiin viitisen vuotta sitten mukaan hallitustyöhön
yritysmaailmasta. Helena toimi aktiivisesti SIOn hallituksessa ja useamman
vuoden sen varapuheenjohtajana.

O
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len myyntihenkinen ja käytännönläheinen,
eikä urapolkuni ole kulkenut toimiessa
vain suunnittelijana. Olen mutkitellut ja
hakenut paikkaani”. Haastattelua tehdessä meitä
huvittaa se, että minusta Helenalla on ollut kykyä
löytää ja etsiytyä eri aikoina juuri kulloisellekin ajan
”aallonharjalle.” Ei se ole sattumaa tai onnea, se on
taito sinänsä.
Opinnot alkoivat v. 87 Lahden Muotoiluinstituutissa. Siellä Helena oli mukana perustamassa sisustusja kalustessuunnitteluopiskelijoiden Skala ry:tä,
joka ryhtyi julkaisemaan lehteä ja jäsenluetteloa ja
samalla markkinoimaan uusia koulutusohjelmia.
Helena opetteli myyntityötä hankkimalla lehteen
ilmoittajia ja huomasi osaavansa homman. Lehden
graafinen ilme sai myös arvostusta, kun graafikko
Juha Pohjolan taitto sai Grafian Vuoden Huiput
-palkinnon v. 1991.
Lahden koulussa opittiin muutenkin perusasioita.
Ensimmäiseksi aloittelevat opiskelijat valmistivat
pajalla työpisteilleen pöydänjalat, kynätelineen ja
roskakorin. Valmistumisen jälkeen opinnot jatkuivat
Taideteollisessa korkeakoulussa v. 95, kun oli mahdollista päästä suorittamaan suoraan maisteritutkintoa.
”Taikissa vahvin opettajani oli edesmennyt arkkitehti Jan Verwijnen, jonka opetuksessa innostuin
suunnittelusta eri mittakaavoissa. Lopputyö syntyi
kaupunkiympäristön suunnittelun teemasta ja oli
varsin analyyttinen. Tekeminen oli kovin erilaista,
kuin oli ollut Lahdessa koulussa”, Helena miettii.
”Lopputyöni Lahteen oli fiktiivinen vaatetusmyymälä, koska olin silloin innostunut
myymälätiloista. Olin ennen Taikkia työskennellyt
myymäläsuunnittelijana Keskon Anttilassa, jonne
palasin opintovapaalta valmistuttuani. Oli kivaa olla
mukana myymäläkonseptien kehitystyössä. Näin ja
koin mm. Kodin1 synnyn ja vahvan kasvun. Tämän

jälkeen olin 8 vuotta S-ryhmällä erikoistavarakaupan
myymäläsuunnittelu- ja konseptikehitystehtävissä,
missä kiinnostuin valaistussuunnitelusta, joka on
myymäläsuunnittelun tärkeä instrumentti. Kävin
vuoden kestävän Taikin koulutuskeskuksen järjestämän Valon arkkitehtuuri -koulutuksenkin”, Helena
jatkaa. Vastaavia syventäviä valaistussuunnittelun
koulutuksia järjestetään nyt mm. Savonia-ammattikorkeakoulussa ja Lapin yliopistossa, mutta muuten
valaistuskoulutusta on oppilaitoksissa edelleen harmittavan vähän. Tämän huomasimme myös SIOssa,
jossa Helena on ollut aloitteellinen olemalla mukana
järjestämässä valaistukseen liittyviä koulutuksia.
Lisäksi Helena on usein nähty juryn jäsen valaistusja valaisinsuunnittelukilpailuissa, kuten nyt Vuoden
2021 valaistuskohde -kilpailussa.
Seuraava työpaikka oli myyntityö valaistuksen ja
seinäjärjestelmien parissa KT Interiorissa. Tänään
Helena työskentelee KVA arkkitehdeilla, joka on vahva toimija myös työympäristösuunnittelun saralla.
Nykyinen työ koostuu markkinointi- ja myyntityöstä
sekä työympäristösuunnittelusta. Hybridityö tulee
lisääntymään ja se näkyy toimitilamuutoksina.
Kokoontumistilat, viihtyisyys ja terveellisyys ovat
avainsanoja, kun ihmisiä houkutellaan takaisin
toimistoihin.
Vastuullinen suunnittelu ja kiertotalous kiinnostavat myös. ”Aika on sellainen, että näitä asioita ei enää
voi sivuuttaa. Asiakkaiden tarpeet, toiveet ja vaatimukset tulee ottaa huomioon. Paljon on opeteltavaa
ja opittavaa toisiltamme”, Helena puhuu monen
suulla. SIO on perustanut Vastuullisen suunnittelun
työryhmän, jossa Helena on ollut mukana alusta asti.
SIOn kotisivuille on avattu alasivusto, johon keräämme aiheesta informaatiota.
Kiitos ajastasi Helena, seuraan mielenkiinnolla
mitä tapahtuu seuraavaksi.

1
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1.–3. Valon Arkkitehtuuri -opintokokonaisuus opetti havainnoimaan
valoa uudella tavalla. Käytännön kokeilemisen kautta, kuten
kuvan pienoismallin valaisulla, syveni ymmärrys siitä, miten valo
muovaa tilaa ja miten eri materiaalit käyttäytyvät erilaisessa
valossa. Pureutumalla valaistuksen suunnitteluun osana arkkitehtija tilasuunnittelua heti suunnittelun alkumetreillä saa valon
arkkitehtuurilla aikaan entistä parempia tiloja. Korostamalla,
rajaamalla ja häivyttämällä. Kun valaistukseen yhdistetään vielä
moderni ohjaustekniikka, on yksilöllisten valaistustarpeiden
mahdollistaminen ja tilojen tunnelmien muokkaus helppoa.
4. Työ SOK:n myymäläsuunnitteluosastolla tuli myymäläympäristöjen suunnittelun ohella vastaan monenlaista brändien kehitystyötä. Vuonna 2013 lanseerattiin rautakaupalle uusi REG-tuotemerkki,
jonka lanseeraamiseen sain suunnitella messuosaston Habitareen. Messuosaston valaistus tuli myös suunniteltua mahdollisimman vetovoimaiseksi tarkkoine kohdevalosuuntauksineen.

4

teksti Maija Toivonen

Vuodenaikataiteilijat.

SANNA
MAJANDER

INNI
PÄRNÄNEN
Sanna Majander

Ympäristöteemat ja sosiaalinen kestävyys ovat
tekstiilitaiteilija Sanna Majanderin taiteellisen
työn keskiössä. Majander on Taiteilijat O:n kesän
Vuodenaikataiteilija.  

T
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aiteessani materiaali on teosten pääosassa. En
juuri luonnostele teoksiani, vaan ne syntyvät
kokeilujen kautta. Revin, ompelen, kirjon ja
maalaan, kunnes jossain vaiheessa muutun teoksen
sivusta seuraajaksi.
Tekstiilissä minua puhuttelee sen tuntu ja luonne.
Minulle on tärkeää, että materiaali saa käsissäni uuden
elämän: sen entinen käyttötarkoitus kantaa teoksen
tarinaa, vaikkei katsoja sitä aina huomaa.
Ajattelen, että kaikki raaka-aineet, mitä elinaikanamme tarvitsemme, on jo tuotettu. Pyrkimykseni on luoda
taidetta eettisesti ja kestävästi. Teokseni kommentoivat
ajan ilmiöitä, mutta tekevät sen hienovaraisesti.
Keväisin ja kesäisin valmistaudun ympäristötaiteen
näyttelyihin. Koronapandemia on tuonut mahdollisuuksia uuden luomiseen. Näin keväällä dokumentin yksinäisyyden negatiivisista terveysvaikutuksista. Ajatuksesta
syntyi Kouvolan Sippolaan Meijerin metsä -ympäristötaidenäyttelyyn yhteisöpuutarha, jossa loimme yhdessä
kyläläisten ja lahjoitusten avulla kauniin, hyödyllisen ja
yhteisöllisen tilan. En tiedä, olisiko projektia syntynyt
ilman koronaa.
Syksyllä työstän Taiken kohdeapurahalla julkitiloihin
suunniteltua akustiikkapaneelien sarjaa. Melun ja
kaikumisen on todettu nostavan stressitasoja ja olevan
terveydelle haitallista. Akustiikkapaneelit pehmentävät
äänimaisemaa ja ovat helppoja sijoittaa tilaan. Paneelit
valmistetaan tuftaamalla ryijyn kaltaista pintaa ja ne
ovat väritykseltään hillittyjä ja minimalistisia.”

Inni Pärnänen

Kesän vuodenaikataiteilija

Syksyn vuodenaikataiteilija

1
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1 Outre-mer, 2020. Tuftaus, villa. n. 60 x 7 cm. Teos on saanut
nimensä ultramariininsinisestä villalangasta, jota säilöin pitkään

Ensimmäiseltä koulutukseltani olen kultaseppä, ja
korutaide sekä käsityö on kulkenut aina mukanani työskentelyssä. Vuosien varrella suuremmat kokonaisuudet
ja uudet tekniikat ovat tosin vieneet siltä tilaa.
Uuden tekniikan, kuten laserin soveltaminen on
tällä hetkellä työskentelyni keskiössä. On esimerkiksi
hirvittävän jännittävää, miten valolla voi tehdä muotoja
metalliin. Luonnonmateriaalit eivät myöskään koskaan
lakkaa hämmästyttämästä minua. Niiden kyvyt ja
ominaisuudet ovat vailla vertaa.
Taiteellinen työskentely on meditatiivista ja tuo
mielenrauhaa, mikä on suuri lahja ja etuoikeus. Uskon,
että käsillä tekeminen ja sen kautta oivaltaminen on
elimellinen osa ihmistä, ja olenkin huolissani käsityöperinteen tulevaisuudesta.
Tällä hetkellä toimin suunnittelijana Lumoavalle ja
teen suurta julkisen tilan taideteosta Loisto-tornitaloon
Helsingin Kalasatamaan, mikä on osa kaupungin prosenttitaiteen ohjelmaa. Rakennus valmistuu syyskuun
loppuun, jolloin on myös teoksen asennus.”

Inni Pärnänen on taiteilija ja korusuunnittelija,
jonka teoksissa materiaali ja tekniikka käyvät
vuoropuhelua rakenteen kanssa. Hän on
Taiteilijat O:n syksyn Vuodenaikataiteilija.

O

len aina ollut pohjattoman kiinnostunut tekniikan, rakenteen ja materiaalin kautta syntyvien ideoiden kokonaisuuksista. Ymmärrän maailmaa rakenteiden kautta, kun
tiedän, miten asiat muodostuvat. Olen tutkinut paljon rakenteiden
lujuutta ja kestävyyttä: miten jokin elementti voi toistua teoksessa
nivoutuen osaksi laajempaa kokonaisuutta?
Työskentelyni pohjautuu ajatteluun, jossa kokonaisuus muodostuu tietyn elementin toistosta. Teokseni keskustelevat käytetyn
materiaalin, valitun tekniikan ja rakenteen kanssa. Käytän paljon
kennomaisia ja pyöreitä muotoja, joita löytyy luonnosta. Valinta ei
ole tietoinen, mutta ihmisen toteuttamien rakenteiden ja luonnon
muotojen välillä on hyvin paljon yhdenmukaisuutta.

3

työhuoneellani. Tuftattu, pehmeä nukkapinta parantaa tilojen akustiikkaa. 2 Sininen kääty, 2020. Kirjonta, viskoosi. 50 x 6 cm.
Sähkönsininen viskoosilanka heijastaa valoa kauniisti. 3 Sysi, 2019. Tuftaus, villa, pellava. 110 cm x 7 cm. Tekstuuri yhdistyy vanhaan, ruosteiseen kärrynpyörän vanteeseen. Pehmeä nukkapinta on akustoiva eli se parantaa tilojen äänimaisemaa. 4 Viivan

1 KETO -reliefi, 2017, 320 x 250 x 5 cm, koivuvaneri, pigmentti, vaha, messinki, Dipoli, Otakaari 24, 02150 Espoo, suuri neuvotteluhuone, valokuilu,

olemus, 2019. Sekatekniikka, kankaat, teräslanka. N. 10 x 1,4 m. Teoksen idea on syntynyt piirustuksista, joita syntyy kun puhuu

kuva: Inni Pärnänen 2 MERESSÄ ON TAIVAALLISET VÄRIT -rintakoru, 2021, 15 x 10 cm, koivuvaneri, pigmentti, vaha, messinki, kuva: Irene Sema

puhelimessa kynä kädessä. Holtittomasti kiemurtelevat kangasputket virtaavat tilassa ylhäältä alas.

3 KESÄ -reliefi (yksityiskohta), 2019, 160 x 160 x 3 cm, koivuvaneri, pigmentti, vaha, kuva: Anna Autio. Inni henkilökuva, Julia Weckman
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Kolumni.

Vastuullinen
muoto?
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12-VUOTIAS TYTTÄRENI kysyi: ”Mitä sä muuten teet
siellä töissä – oikeesti?”
Se pani miettimään.
Pitkään ajattelin, että muotoilijat ovat hyveellisiä.
Muuttavat maailmaa. Paremmaksi. Sitä mä ajattelin,
että mä teen töissä.
Nyt en enää tiedä, ovatko muotoilijat sen parempia
kuin muutkaan. Siis parempia kuin muut ammattikunnat ja osaajat.
Minut on marinoitu varsin mainioissa muotoilukoulutuksissa: Olen kuullut Antti Hassin luennot muotoilijan
vastuusta, eettisestä ja esteettisestä ulottuvuudesta
designissa. On pitänyt päntätä Viktor Papanekin
kirjallisuus ja Buckminister Fullerin visiot maailmasta.
Kaj Franck on ollut esikuva ja moraalinen ääni taide
teollisuuden sisällä. Alvar ja Aino Aallon humanistinen
arkkitehtuuri ja ylipäätään koko pohjoismainen ihmisen,
ympäristön ja yhteiskunnan yhteen niputtavan muotoiluajattelu ovat olleet muotoilukasvatuksen kulmakiviä
koko sen ajan, kun kahlasin eri opinahjoissa.
Silti minusta tuli ihan tavallinen kuluttaja. Tiedäthän,
pari lasta, omakotitalo, ne pakolliset koirat, asuntovelka
ja polttomoottoriauto. Muotoilijana olen designannut
sitä, mitä tilataan – ja mistä maksetaan. Siinä se.
Jo syntymävuonani oli kaikki viisaus muotoilijan
ympäristövastuullisuudesta läsnä Helsingissä. 1968
Suomenlinnassa oli varmasti yksi merkittävimmistä
muotoiluseminaareista ikinä – yhtenä taustavaikuttajana oli Yrjö Sotamaa, joka hänkin on jalostanut
minun, kuten tuhansien muiden muotoiluopiskelijoiden
ajattelua. Suokissa kokoontuivat melkein kaikki
edellä mainitsemani visionäärit ja suomalaiset vaikuttaja-arkkitehdit sekä -muotoilijat. Luulisi, että sillä

Teollinen muotoilija

Pekka Toivanen
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porukalla, aatoksella ja eetoksella Suomestakin olisi
tullut ekodesignin edelläkävijä? Tai tällä koulutuksella
minusta vastuullisempi muotoilija?
Tosiasia on kuitenkin se, että me emme maailmaa
pelastaneet. Emme edes hidastaneet sen tuhoutumista. Siihen tarvitaan kokonaan uusi sukupolvi.
Yhdellä koululakkoilevalla Greta Thunbergilla on ollut
enemmän vaikutusta niin Davosin talousfoorumissa
ja globaalisti asenteiden muuttumisessa kuin kaikilla
maailman muotoilijoilla yhteensä. Vastuullisen muotoilijan työpaikka on edelleen täyttämättä.

” Pitkään ajattelin,
että muotoilijat
ovat hyveellisiä.”

Ornamo uudistuu ja katsoo
tulevaisuuteen
Muotoilijan työkenttä muuttuu vauhdilla, ja haluamme yhdistää muotoilijat monilta eri aloilta.
Uusi strategiamme rakentaa meistä turvallista yhteisöä, joka huomioi uudet muotoilijasukupolvet
ja monialaisen muotoilun. Tutustu arvoihimme ja toimintamme uusiin painopisteisiin uudistuneilla
verkkosivuillamme, vanhassa tutussa osoitteessa www.ornamo.fi

teksti Maija Toivonen

Artek

112B-seinähylly

379 €

Mentorointiohjelmasta eväitä
nuoren muotoilijan urasuunnitteluun

T

ammikuussa 2021 ruutujensa ääreen on kokoontunut joukko ornamolaisia ja muotoilun opiskelijoita. Ornamon ja Aalto-yliopiston muotoilun
ainejärjestö Nuoret Designerit ry:n mentorointipilotti
on alkamassa. Tunnelma on odottava – mitä mentorointikevät tuo tullessaan?
Ornamon mentoriohjelman tavoitteena on tukea
muotoilun opiskelijoita ja vastavalmistuneita uransa
alkutaipaleella, muotoilijaidentiteetin vahvistamisessa
ja omien vahvuuksien tunnistamisessa. Mentorointi
on luottamuksellinen keskustelusuhde, joka tarjoaa

ammatillisia verkostoja työelämään, ideoita oman uran
suunnitteluun ja uusia suuntia osaamisen kehittämiseen
sekä opintoihin.
Haku mentorointipilottiin oli syksyllä 2020, ja
ohjelmaan valittiin yhdeksän mentoria sekä muotoilun
opiskelijaa. Vallitsevasta koronapandemiasta johtuen
mentorointi järjestettiin kokonaan verkossa. Ohjelma
käynnistyi tammikuussa koko ryhmän yhteistapaamisella, jonka jälkeen mentoriparit tapasivat toisiaan 2–4
kertaa kevään aikana keskustellen kutakin opiskelijaa
askarruttavista aiheista muotoilijan työelämään liittyen.

Genelec

G One -aktiivikaiutin

369 €

AJANKOHTAISTA

Kutsuva
kotitoimisto

Itsevarmuutta unelmien tavoitteluun
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Juhani Salovaara osallistui mentorointipilottiin parinaan muotoilun opiskelija
Lauriina Markkula. Millainen kokemus mentorointi oli heille?

opiskelulle tai luoville projekteille,
viihtyisässä tilassa tehtävät sujuvat

LAURIINA MARKKULA
muotoilun opiskelija, Aalto-yliopisto
2/21

Olipa työpisteesi pyhitetty sitten työlle,

”

Hain mentorointiohjelmaan mukaan, koska pääni tuntui olevan
täynnä kysymyksiä liittyen muotoilijan ammattiin. Halusin kuulla,
minkälaista työelämä oikeasti on,
minkälaisia taitoja minun tulisi vielä
harjoittaa ja miten oma ajatukseni tulevaisuudestani ja
taidoistani sopisi muotoilun piiriin. Puhuimme muotoilun
merkityksestä, työelämästä, yrittäjyydestä ja kestävästä
kehityksestä. Kävimme myös läpi töitäni ja puhuimme
toiveistani tulevaisuudelleni.
Juhani auttoi minua saamaan harjoittelupaikan kesäksi. Harjoittelussa opin itse työelämästä enemmän kuin
olisin koskaan voinut toivoa. Sain kokea hyvin läheltä
tuotemuotoilijan arjen ja nähdä mahdollisuudet kestävän
kehityksen edesauttamiseen muotoilun avulla.
Mentorointi antoi minulle perspektiiviä nähdä muotoilunala laajemmin, ymmärtää mahdollisuuteni työelämässä ja itsevarmuutta lähteä toteuttamaan unelmaani.”

JUHANI SALOVAARA
teollinen muotoilija, muotoilun emeritusprofessori

leikiten. Muistathan hyödyntää
Ornamon –10 %:n jäsenetusi!

”

Osallistuessani Ornamon mentorointiohjelmaan ajattelin, että
olisi kiinnostavaa nähdä läheltä
nykyisten opiskelijoiden maailmaa.
Pidimme yhteensä neljä verkkotapaamista, ja tapasimme kerran
kasvokkain. Pyysin Lauriinalta portfolion, jonka hän
kokosi huolellisesti. Saatoin siitä varsin hyvin tunnistaa
herkkyyden, taidot ja todeta kurssivalinnoista monet intressit. Kerroin myös kahdesta itselleni tärkeästä projektista teollisuusyritysten kanssa, jotka ilmentävät kokeneen
teollisen muotoilun toimiston työskentelytapoja.
Havaitsin, että nykypäivän kandiopiskelun ydinsisällöissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia, tosin muotoilun
sovellusalat ovat ilahduttavasti laajentuneet esimerkiksi
brändijohtamisen ja palvelumuotoilun suuntaan. Olen sitä
mieltä, ettei mentoroinnista saa tulla suorituspaineita
opiskelijalle, ei opintopistekurssia, vaan sopivan kevyt
vuorovaikutusjakso.”

Lintex

Bloc News -lehtiteline

604 €

&Tradition

Pavilion AV16 -työpöytä

1040 €

Iittala

Leimu-pöytävalaisin

349 €

Thames & Hudson

Concrete Houses -kirja

43,90 €

Vitra

Rookie-työtuoli

503 €

HAKU KEVÄÄN 2022 MENTOROINTIOHJELMAAN ALKAA SYKSYLLÄ
Syksyn aktorihaku avataan kaikille Ornamon opiskelijajäsenille ja vastavalmistuneille. Mentorihaku avautuu lokakuussa
ja opiskelijoiden haku marraskuussa. Hakujen avautumisesta tiedotetaan Ornamon jäsenkirjeessä ja verkossa.

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

Dialogi.

teksti Karoliina Kinnunen Mohr

Ornamo Dialogi on uusi, kaikille avoin keskusteluformaatti, joka tuo esiin muotoilijoiden äänen ja muotoilun arvon. Osana
HDW:tä järjestetyssä syksyn ensimmäisessä dialogissa syvennytään muotoilukypsyyden mittaamiseen 16.9. klo 16–17.30.
Dialogi käydään Zoomissa. Kuulemme muotoilun tienraivaajien Tuomas Mannisen ja Taina Martikaisen kokemuksia siitä, miten
muotoilusta tehdään kiinteä osa organisaatioiden toimintaa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: ornamo.fi ja helsinkidesignweek.com

MITEN MUOTOILUSTA TEHDÄÄN KIINTEÄ OSA ORGANISAATIOIDEN TOIMINTAA?
Tuomas: Yritykset ovat Suomessa olleet hyvin tuote- ja liiketoimintakeskeisiä. Toiminnan
kääntäminen 180 astetta kohti asiakasta ja ihmistä ei ole yksinkertaista. Muotoilu ei ole
mitään pörröistä ja lämmintä, mihin keskitytään, kun liiketoiminnan kovat asiat on tehty.
Sen on oltava liiketoiminnan johtamisen ytimessä.
Taina: Pitkäjänteisyydellä ja sinnikkyydellä. Muotoilijat joutuvat tekemään töitä ja
myymään muotoilun asiaa. Tulevaisuuteen orientoitunut ote auttaa.

MILLAISIA HAASTEITA MUOTOILUN KÄYTTÖÖN OTTAMISEEN LIITTYY?

Taina Martikainen
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Tuomas Manninen

Jokaisen menestyvän
organisaation takana on muotoilu
Muotoilu auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa, oli kyse sitten
yrityksen kannattavuudesta tai asiakaslähtöisestä viranomaistoiminnasta.
Osana Helsinki Design Weekiä järjestettävä Ornamo Dialogi -keskustelu
keskittyy organisaatioiden muotoilukypsyyteen. Kysyimme maistiaisina
tulevasta keskustelusta vierailtamme OP:n muotoilutiimin vetäjältä Tuomas
Manniselta ja Kelan Tietopalveluiden johtavalta palvelumuotoilijalta Taina
Martikaiselta, miten muotoilua hyödynnetään heidän organisaatioissaan.

Tuomas: Olen huomannut, että muotoiluun tehdyt investoinnit koetaan suuriksi, vaikka
rahallisesti ne ovat yleensä vain 5–10 prosenttia projektien kustannuksista. Silti usein
mietitään, onko tiimiin varaa ottaa mukaan yhtä muotoilijaa.
Taina: Yksi palvelumuotoilija ei voi tehdä julkishallinnossa suurta muutosta, jos tekeminen
perustuu vanhoihin järjestelmiin, siiloihin ja hierarkiaan. Muutos tapahtuu hitaasti. Kelassa on puhuttu kauan näkökulman muuttamisesta etuuslähtöisestä asiakaslähtöiseksi.
Laajan organisaation yksi haaste on konkretisoida muutostarve ja viestiä siitä eri suuntiin,
mitä muutos vaatisi.

MISSÄ HALUAISIT, ETTÄ MUOTOILUA KÄYTETTÄISIIN NYKYISTÄ ENEMMÄN?
Tuomas: Sote-ratkaisuissa. Luin jokin aika sitten artikkelin, jossa pidettiin huonona,
että Kalasataman terveysasema Helsingissä saa niin paljon asiakaspalautetta. Sehän on
mahtavaa! Se tarkoittaa, että ihmiset haluavat olla mukana kehittämässä palveluita ja
heitä kuunnellaan.
Taina: Voisiko laki olla ketterämpi? Muotoilulla voitaisiin auttaa yhteiskuntaa yhteisen
päämäärän kirkastamisessa. Olin mukana ensimmäisessä sote-ponnistuksessa ja pohdin ratkaisuja maakuntien kanssa. Jos dialogi maakuntien ja ministeriöiden välillä olisi ollut parempi, valmistelussa oltaisiin ehkä voitu päästä pidemmälle.

MILLAINEN ORGANISAATIO ON MUOTOILUKYPSÄ,
JA MIKSI SELLAISEKSI KANNATTAA PYRKIÄ?
Tuomas: Muotoilukypsyys tarkoittaa sitä, kuinka laajasti organisaatiot hyödyntävät muotoilua toiminnassaan. Tutkimukset osoittavat, että muotoilua laajamittaisesti hyödyntävät
organisaatiot tekevät parempaa tulosta ja saavuttavat tavoitteensa paremmin. Hyödyt
ovat suurimmat, kun muotoilu otetaan käyttöön esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisessä, strategiatyössä sekä palveluiden ja tuotteiden suunnittelussa.

MISTÄ SAAT INSPIRAATIOTA JA TUKEA TYÖSSÄSI MUOTOILUN TIENRAIVAAJANA?

Taina: Muotoilija ottaa huomioon nykytilan ja hakee rohkeasti uusia vastauksia yhdessä
organisaation ja sen sidosryhmien kanssa tunnistettuihin haasteisiin. Muotoilukypsä
organisaatio kykenee tunnistamaan laajasti ongelmien juurisyyt. Tällöin muotoilulla
voidaan tuoda organisaatiolle asiakaslähtöisyyttä ja parempia ratkaisuja.

Taina: Julkishallinnon muotoilijoiden verkosto on verraton! Siinä on mukana jo lähes 600
ihmistä. Monessa suomalaisessa virastossa on edelleen vahva säilyttämisen ja turvaamisen kulttuuri, minkä muotoilu haastaa. Kaupungit, etunenässä Helsinki, Vantaa ja Espoo,
ovat onneksi tosi pitkällä muotoilussa ja antavat rohkaisevaa esimerkkiä muille.

Tuomas: Haluan viedä suomalaisen ja pohjoismaisen muotoilun perinnettä, eli yksinkertaisuutta ja funktionaalisuutta digitaaliseen liiketoimintaan ja palveluihin. Yhden henkilön
voimalla sitä ei kovin pitkälle toteuteta. Onneksi minulla on valtavan hyvät kollegat.
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MUISTAMME

Jäsenille.

Mies ja tuoli
Sisustusarkkitehti Risto Halme 24.03.1934–07.03.2021

viestintä

Kuule muotoilualan
uutiset ensimmäisten
joukossa – tilaa jäsenkirje
Avaa viesti selaimessa.

ORNAMO
JÄSENKIRJE 25/2021

Ornamo on julkaissut yhteistyökumppaneidensa kanssa oppaan kestävän
kansainvälisen uran rakentamiseen.

Jäsenpalvelut

Making the market -oppaasta tukea
kansainväliselle uralle
Ainutkertaisessa Making the market -oppaassa COLLECTIBLE:n Liv Vaisberg ja Clélie Debehault, Hannakaisa Pekkala, Kari Korkman, Katja Hagelstam ja Martta Louekari kertovat neuvonsa kestävälle kansainväliselle
uralle.
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Kuulemme näkemyksiä siitä, kuinka aloitteleva tai uusille markkinoille
tähtäävä taiteilija tai muotoilija voi saada jalkansa gallerian tai messujen
oven väliin, ja kuinka taiteen ja muotoilun yhtä aikaa universaalin ja eriytyneen markkinan lainalaisuudet toimivat. Oppaan luvut rakentavat
muistilistan, joka auttaa luovan työn tekijää navigoimaan kohti onnistunutta
kansainvälistä uraa.
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sovellus

Lataa uusi
jäsenkorttisovellus
Ornamon jäsenkortti
kulkee nyt kätevästi
mukanasi puhelimesi
jäsenkorttisovelluksessa.
Voit ladata Gruppo ID
-nimisen appin Apple
Storesta tai Google Play
-kaupasta. Kirjaudu sisään
omilla jäsentunnuksillasi.
Sovelluksessa voit myös
päivittää näppärästi
yhteystietosi ajan tasalle.

Ornamon digiviestintä uudistuu
syksyllä ja sähköinen viikkotiedote kulkee jatkossa nimellä jäsenkirje. Sähköisen jäsenkirjeen
avulla pysyt aina ajan tasalla siitä, mitä muotoilualalla tapahtuu.
Saat tietoa jäsenpalveluista ja
-eduista, uutisista, työpaikka
ilmoituksista sekä koulutuksista
ja tapahtumista.
Voit tilata jäsenkirjeen jäseneksi liittymisen yhteydessä
tai sähköpostitse osoitteesta
info@ornamo.fi.

Voit ladata oppaan pdf-tiedostona tältä sivulta tai lukea sen Issuu-palvelussa: suomeksi I In English

Ornamon Design Joulu – tutustu yleisimpiin osallistumiseen liittyviin kysymyksiin

Risto Halme oli hyvin lahtelainen sisustusarkkitehti. Hän syntyi
Lahdessa, kävi koulunsa Lahdessa ja asui koko elämänsä Lahdessa. Myös Riston työura painottui Lahteen, lahtelaiset yritykset ja lahtelaiset yksityishenkilöt työllistivät häntä läpi hänen
työvuosiensa.
Huonekalusuunnittelu oli Riston ominta alaa. Sopenkorpi
Oy:n ja Iskun huonekalutehtaat olivat hänen ensimmäiset työnantajansa. Iskun kauteen sisältyi myös koulukalustesarja, johon
kuuluvan pulpetin Suomen koululaiset hyvin tuntevat. Ryhdyttyään freelanceriksi vuonna 1964 hän työskenteli monien Suomen ykkösketjun huonekaluvalmistajien kanssa, sellaisten kuten Asko, Peem, Lepofinn, Martela ja Merivaara. Näiden lisäksi
yhteistyökumppaneiden joukkoon kuului suuri määrä pienempiä yrityksiä. Erityisen pitkä ja hedelmällinen oli yhteistyö Askon
kanssa. Oman toimistonsa puitteissa hän suunnitteli myös useita pankki-, ravintola- ja yksityissisustuksia Lahdessa.
Risto oli monilla tavoin huomattu jäsen sisustusarkkitehtien
ammattikunnassa ja hän toimi useita kausia Sisustusarkkitehdit
SIO ry:n hallituksessa. Ristolla oli 80-luvulta asti läheiset suhteet
eestiläisiin kollegoihin. Hän oli usein mukana Eesti sisearhitektide liiton tapahtumissa, joihin SIOn jäsenet saivat kutsun. Hän
oli myös perustajajäsenenä mukana, kun Huonekalumuseosäätiö perustettiin vuonna 1987. Hän kehitteli vuosien ajan ajatusta
Lahden taide- ja muotoilumuseosta, jossa kuva-taiteet, julisteet,

huonekalut ja muu teollinen muotoilu olisivat esillä rinnakkain. Risto laati
ideasta suunnitelmankin,
jossa vanha linja-autoasema toimisi sen viereen
kaavassa merkityn uuden
museon sisäänkäynti-,
hallinto- ja ravintola-alueena. 80-vuotispäivänään maaliskuussa 2014 hän luovutti
suunnitelmansa Lahden kaupunginmuseolle.
Riston ja hänen perheensä monen vuoden matkakohde oli
loma-asunto Ranskassa, missä käytiin säännöllisesti aina vuoteen 2015, jolloin siitä jouduttiin luopumaan.
Risto nautti erityisesti musiikista ja kuvataiteista ja hän maalasi akvarelleja viimeiseen asti säännöllisesti. Vaimo Tuula, tytär
Pirjo ja lapsenlapset Johanna, Heini ja Laura olivat aina keskeisellä sijalla Riston maailmassa. Huonekalu ja sen problematiikka säilyivät kuitenkin hänen mielessään jatkuvasti. Vielä viime
vuosikymmenen puolivälissä hän kehitteli 1960-luvun alussa
suunnittelemaansa puista pikkutuolimallia rakenteeltaan tähän
päivään ja uuden valmistajan tuotantoon sopivaksi.
Kirjoittajat ovat kollega Eero Keto sekä Riston perheen jäsenet

Ilmoittautuminen Ornamon Design Jouluun on parhaillaan käynnissä. Tänä
vuonna tapahtuma järjestetään Helsingin Kaapelitehtaalla 4.–6.12. ja ensimmäistä kertaa tunnelmallisella Porvoon Taidetehtaalla 27.–28.11.
Ketkä saavat osallistu Design Jouluun? Mitä myyntipaikkaan kuuluu?
Näihin ja moneen muuhun kysymykseen löydät vastauksen Usein kysytyt
kysymykset -sivulta.

Eevi-valmennusohjelma

haku

KOULUTUS

Eevillä
eteenpäin!

Haku Taiteilijat O:n
Vuodenaikataiteilijaksi
vuodelle 2022 on nyt
käynnissä!
Hakuaika 16.6.-8.8.2021
Maksuton valmennusohjelma uusimaalaisille
luovien alojen yrittäjille: henkilökohtaista ja
ryhmäsparrausta, ajankohtaisia webinaareja
sekä vertaistukea muilta yrittäjiltä.
Hae mukaan www.luovatverkostot.fi

Sparrausta ja tukea Uudenmaan yrittäjille ja ammatinharjoittajille – hae uuteen valmennusohjelmaan!
Eevi on Uudenmaan liiton rahoittama hanke, joka tukee Uudellamaalla
toimivia luovien alojen ammatinharjoittajia yhteiskunnan ja toimintamahdollisuuksien avautuessa koronakriisin jälkeen. Eevi tarjoaa valmennusta
ja henkilökohtaista tukea juuri sinun tarpeisiisi, sinun tulevaisuutesi tueksi
– maksutta!
Ohjelmassa muotoilijoita valmentaa Ornamon muotoilun asiantuntija
Petra Ilonen. Petra on toiminut muotoilualalla yli 30 vuotta: ensin freelance-suunnittelijana ja viimeiset 16 vuotta Ornamon asiantuntijana.
Hänen työkenttäänsä kuuluu mm. jäsenten henkilökohtainen neuvonta,
esimerkiksi yritysten liiketoiminnan kehittämisessä.

Taiteilijat O ry etsii jäsenistöstään Vuodenaikataiteilijoita vuodelle 2022.
Valitut neljä taiteilijaa esitellään Taiteilijat O:n verkkogalleriassa ja sosiaalisen
median kanavissa. Lisäksi taiteilijat esitellään Ornamon kanavissa.
Tarkoituksena on esitellä mahdollisimman laaja kirjo eri materiaalein ja
tekniikoin työskenteleviä taiteilijoita ja kannustammekin kaikkia Taitelijat O:n
jäseniä hakemaan mukaan. Lähetä vapaamuotoinen hakemus 7.11. mennessä
sähköpostiosoitteeseen kk.taiteilijat@gmail.com. Hakemuksessa toivomme
tiivistä esittelyä itsestäsi ja työskentelystäsi sekä linkkiä nettisivuillesi/kuvamateriaaliin. Taiteilijat O:n hallitus tekee valinnat marraskuussa 2021. ValituilDesigner, fall 2021
le Vuodenaikataiteilijoille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti.
Blogissa “Apua Eevistä!” Petra kertoo Eevi-ohjelmasta sekä muotoilijoille
tarjottavasta valmennuksesta – yritystoiminnan pulmien kanssa ei tarvitse
jäädä yksin!
Hakuaika Eevi-valmennukseen päättyy 8.8.2021.
Hae mukaan

Työpaikat

REAKTOR GROUP, HELSINKI

As a junior designer you’ll join our digital product creation team and, together with your team, you’ll design and implement fluent user experiences and desirable services, and validate designs as early as possible. The
application period ends on Sunday, August 15. Send us your CV and cover
letter as well as your solution to our pre-assignment.

Lisää avoimia työpaikkoja:
AALTO-YLIOPISTO

Assistant or Associate Professor in Furniture Design
(tenure track or tenured)
FIXABLY, HELSINKI

Growth Designer
TELIA FINLAND, HELSINKI

Senior UX Designer

Muotoilija ja taiteilija
Vesa Varrela 5.3.1957–29.7.2021
Vesa Varrela menehtyi 64-vuotiaana nopeasti edenneeseen sairauteen. Yli kolmenkymmenenviiden vuoden mittaisen taiteilijauran tehnyt Varrela oli koulutukseltaan teollinen muotoilija ja urallaan hän toimi muun muassa Tiedekeskus Heurekan muotoilijana
ja näyttelysuunnittelijana, Taideteollisen korkeakoulun lasitaiteen
opettajana, Tampereen taiteen- ja viestinnän oppilaitoksen rehtorina sekä Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettajana ja
koulutusjohtajana. Lisäksi Varrela toimi visuaalisten taiteiden läänintaiteilija Pirkanmaalla vuosina 2014–2016.
Vesa Varrela oli yksi kansainvälisesti tunnetuimpia nykyaikaisia suomalaisia lasitaiteilijoita. Lasissa Varrelaa viehättivät erityisesti värien, valojen, varjojen ja heijastuksien yhdessä tuomat
mahdollisuudet. Varrelan käsissä lasi oli materiaali, joka päästi
valoa läpi ja värit näyttäytyivät vahvoina ja syvinä hänen töissään. Varrela käytti usein myös hiekkapuhallusta, joka antoi hänen lasitöilleen vahvan kolmiulotteisen tuntuman.
Tampereella asunut Varrela koki olevansa kaupunkilainen,
joka rakasti raja-arvoja kaupunkielämän ja ympäristön välillä. Hän oli aina avoin uusille haasteille ja uteliaisuus oli vahva
osa hänen luonnettaan. Juuri uteliaisuus ja kokeilunhalu johti-

vat Varrelan lasin lisäksi
myös muiden materiaalin
pariin. Varsinkin monissa
julkisen taiteen töissä hän
käytti lasin ohella puuta,
kiveä, metallia ja jopa asfalttia.
Vuonna 2001 Varrela
oli mukana perustamassa Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistystä Modus ry:tä. Oman taiteellisen työnsä ohella Varrelalle
olikin tärkeää tehdä tunnetuksi pirkanmaalaista muotoilua ja
luoda alan tekijöille parempia toimintamahdollisuuksia. Varrelan vaikutus Modus ry:n syntyyn ja alkuvuosien toimintaan
sekä pirkanmaalaisen muotoilun kehitykseen on mittaamattoman arvokas. Varrela toimi inspiraationa ja esimerkkinä monille
nuoremmille muotoilijoille ja taiteilijoille.
Teksti Modus ry
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Ornamo ry

Sisustusarkkitehdit SIO ry

Aika: torstai 4.11.2021 klo 18.00–

Sisustusarkkitehdit SIO ry
Aika: keskiviikko 20.10.2021 klo 17.30
Paikka: Viherviisikko, Juurakkotie 5 A Vantaa, www.viherviisikko.fi

Paikka: verkkokokous
Kokous pidetään koronatilanteen vuoksi verkkokokouksena. Kokousalusta ilmoitetaan
myöhemmmin Ornamon jäsenkirjeessä ja verkkosivuilla. Lämpimästi tervetuloa!

E SITYSLISTA
1.
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hallituksen jäsenen tilalle. Erovuorossa ovat
muotoilija Hanna-Kaisa Alanen, palvelumuotoilija
Mikko Latva-Käyrä, muotoilija Anna Muukkonen.

Taiteilijat O ry

3. Todetaan paikalla olevat äänivaltaiset jäsenet ja
heidän valtakirjoilla edustamansa muut äänivaltaiset
jäsenet sekä muut läsnä olevat.

8. Päätetään vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta.
Päätetään varsinaisten jäsenten, opiskelijajäsenten,
kannatusjäsenten ja yritysjäsenten jäsenmaksu
vuodeksi 2022.

Aika: Torstai 4.11.2021, klo 18.30–20.00
Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, Espoo
Taiteilijat O ry:n jäsentapahtuma.

4. 	 Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

9. Päätetään vuoden 2022 talousarvio.

5. Esityslistan hyväksyminen

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille
henkilökohtaiset varamiehet vuodeksi 2022.

Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa.
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Kokouksen aluksi tutustumme yrityksen toimitiloihin, jonka jälkeen Kenneth Björklöf esittelee Viherviisikon toimintaa,
tuotteita ja palveluita. Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi kokouksessa tehdään henkilövalintoja; valitaan uusia hallitusjäseniä SIOn hallitukseen erovuoroisten
tilalle. Kokouksen esityslista liitteineen julkaistaan SIOn kotisivuilla osoitteessa www.sio.fi. Lämpimästi tervetuloa paikan päälle tai mukaan Microsoft Teamsillä. Ilmoittaudu Minnalle 13.10. mennessä, jolloin saat osallistumislinkin.

6. Päätetään kuinka monta jäsentä hallitukseen valitaan
Ornamon sääntöjen 24 § mukaisesti.
7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten
hallitusten jäsenten sekä 11.12.2020 eronneen
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Tervetuloa mukaan verkostoitumaan, kuulemaan ja kehittämään Taiteilijat O ry:n toimintaa! Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat: vahvistetaan Taiteilijat O ry:n vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja
talousarvio, vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja hallitusjäsenten kokouspalkkio vuodelle 2022 sekä
valitaan uudet hallitusjäsenet ja varapuheenjohtaja erovuoroisten tilalle. Lämpimästi tervetuloa!

11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

Taiteilijat O ry järjestää torstaina 4.11. Hanasaaren kulttuurikeskuksessa yleisölle avoimen taiteilijatapaamisen ja
tutustumiskierroksen näyttelyyn. Syyskokous järjestetään taiteilijatapaamisen päätteeksi. Paikalla taiteilijat Elina
Laitinen ja Veera Tamminen. Etäyhteyden kautta mukana taiteilija Piia Lieste.
Aika: Torstai 4.11.2021, klo 17.00–18.00
Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, Espoo
Avoin yleisötapahtuma.

Äänestä sähköisesti syyskokouksessa
SYYSKOKOUKSESSA hyödynnämme sähköistä äänestystä hallitusjäsenten vaalissa. Äänestäminen tapahtuu
eVaali.fi-sivuston kautta. 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. Jäsenille, joille sähköinen äänestäminen ei ole mahdollista, järjestetään äänestysmahdollisuus Ornamon toimistolla
torstaina 4.11.2020 klo 14:00–16:00. Osoite: Annankatu 16 B, 4. krs.

Kerromme tarkemmin sähköisen äänestyksen käytännöistä myöhemmin syksyn jäsenkirjeissä ja verkkosivuilla ornamo.fi.

Käytä ääntäsi
ja vaikuta
hallitusvaalissa!
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Tekstiilitaiteilijat Texo ry
Aika: 2.11.2021 klo 17.00
Paikka: Microsoft Teams -etäkokous
Kokouksessa hyväksytään vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan yhdistyksen
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet toimikaudelle 2022. Kokouksen esityslista julkaistaan
TEXOn kotisivuilla 10 vrk ennen kokousta: www.tekstiilitaiteilijattexo.fi
Ilmoittautuminen 29.10.2021 mennessä: info@tekstiilitaiteilijattexo.fi
Osallistumislinkki ja ohjeet tapahtumaan lähetetään kaikille sähköpostitse ilmoittautuneille lähempänä
ajankohtaa. Lämpimästi tervetuloa linjoille!
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COVER STYL’

Media.

SMART INTERIOR DESIGN

Ornamon lehti 2/2021
Ornamon jäsenlehti toteutetaan
Gerda ja Salomo Wuorion säätiön tuella.

Päätoimittaja Salla Heinänen
Toimituspäällikkö Miisa Pulkkinen, miisa.pulkkinen@ornamo.fi, p. 040 523 9984
Toimitussihteeri Maija Toivonen, maija.toivonen@ornamo.fi, p. 044 769 3500
Ulkoasu Tikka Talvenheimo
Ornamon ilmoitukset ja ilmoitusmyynti, toimitus
Minna Borg, minna.borg@ornamo.fi, p. 046 878 2570
4 NUMEROA VUODESSA
aineisto

ilm.

1/2021

28.1.

3.3.

2/2021

12.8.

15.9.

3/2021

8.10.

8.11.

4/2021

2.11.

2.12.

Aineistovaatimus

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

Outi Liusvaara
Talous- ja hallintosihteeri, jäsenasiat
p. 046 878 2569
office@ornamo.fi

3 000 kpl

Painopaikka

Grano

Koko 		

210 x 280 mm

Paperi		

Paperi Galerie Art Matt (115 g, kansi 170 g)
NUMEROT 1, 2, 3, 4

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
950 € / 1 050 €*

Takakansi
210 x 240 mm + 3 mm bleed

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

Jussi Ilvonen, Lakimies
p. 043 2112 723
Ma ja to klo 9–17
jussi.ilvonen@ornamo.fi

offset (CMYK)

210 x 280 mm + 3 mm bleed

ORNAMO RY
ORNAMO ART AND DESIGN FINLAND

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

Painos 		

ILMOITUSHINNAT (ALV 0 %)

1 100 € / 1 200 €*

*) Erikoisnumero nro 2, normaalijakelun lisäksi jaossa Habitaressa.
Materiaali lehteen tulee toimittaa aineistopäivään mennessä
osoitteeseen: minna.borg@ornamo.fi.. Ilmoitukset pdf-muodossa

Elina Perttula, Asiantuntija
p. 043 211 0755
elina.perttula@ornamo.fi
Miisa Pulkkinen, Viestintäpäällikkö
p. 040 523 9984
miisa.pulkkinen@ornamo.fi
Anna Rikkinen, Asiantuntija, taide
p. 044 743 3577
anna.rikkinen@ornamo.fi
Maija Toivonen, Viestintäasiantuntija
p. 044 769 3500
maija.toivonen@ornamo.fi
Hilla Uotila, Asiantuntija
p. 044 762 0509
hilla.uotila@ornamo.fi
Hanna-Kaisa Alanen
Ornamon puheenjohtaja

(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 jäsenkirjeessä.
Tunnukset voi pyytää osoitteesta: ornamo.fi/kirjaudu
ISSN 2341-7781 (painettu)
ISSN 2341-779X (verkkojulkaisu)

INTERIOR FILM

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

UUTTA

PodBooth Duo:
Vastaus toimiston
uusiin tarpeisiin
Teettämämme Return to office
-kyselyn (05/21) mukaan toimistoihin kohdistuu nyt uudenlaisia
odotuksia.

56 %
sanoo, että onlinetapaamispaikkojen
kysyntä lisääntyy

72 %
arvioi, että epävirallisten
palaveri- ja yhteistyötilojen
tarve on lisääntynyt
PodBooth Duo tarjoaa rauhallisen
työ- ja palaveritilan kahdelle.
Tutustu uuteen PodBooth Duoon!

