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Me olemme

Ornamo on muotoilun ammattilaisten ääni, yhteisö ja tukiverkosto. 

Monialaisuuden arvostus luo muotoilijoille uusia työelämän mahdollisuuksia vauhdilla. Samalla 
rikkaimman perinteen muotoilualat ja taidot kokevat voimakasta uutta tulemista. Nämä 
suuntaukset akuutisti tiedostaen tehtävämme on tarjota yhteisö ja palveluita, jotka tukevat 
kaikkien jäsentemme ammatillista kasvua, toimialasta riipumatta. Koemme onnistuneemme, 
kun jokainen muotoilija saavuttaa ammatti-identiteetin, josta on itse ylpeä ja jota yhteiskunta 
arvostaa.

Muutosherkkyys ja ratkaisukeskeisyys ovat vahvuuksia sekä muotoilijan työssä, että Ornamossa 
yhteisönä. Pitkä historiamme osoittaa, ettemme pelkää epävarmuutta tai monitahoisia ongelmia. 
Elämme ajassa ja katsomme tulevaisuuteen. Ennakoimme muutoksia, jotka vaikuttavat muotoilun 
työkenttään – luomme palveluita ja tarjoamme turvallista tukea, joka vastaa myös seuraavan 
sukupolven haasteisiin.

Ornamon jäsenet ovat korkeakoulutettuja erikoisasiantuntijoita ja yrityksiä, joiden ytimessä on 
muotoiluosaaminen. Meitä ja jäseniämme yhdistää rakkaus muotoiluun.
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Arvot

Tekemistämme ohjaa sinnikkyys, luovuus, turvallisuus ja valveillaolo – osana ympäröivää maailmaa.

Sinnikkyyttä on kyky hyväksyä epävarmuus ja keskittyä olemaan osa prosessia. 
Tiedostamme että ongelmat ratkeavat ja ideat kehittyvät yllättävillä tavoilla. 
Sattuman varassa on usein hyvä olla. Joustavuutemme ei ole periksiantamista vaan 
vastaanottamista ja eteenpäin kehittämistä. Historiamme velvoittaa meidät katsomaan 
omaa sukupolveamme kauemmas.

Haemme ja saamme toisistamme turvaa, olemme yhteisö. Vahvuutemme on yhtä suuri 
kuin jäseniemme keskinäisen turvaverkon kyky kantaa, inspiroida, johdattaa ja auttaa. 
Avoimuus, halu jakaa ja lämmin hengenheimolaisuus ovat muotoilun kulttuuria, jonka 
vaalimisesta hyötyvät kaikki.

Luovuus on tilanottoa pohtimiselle, myötäelämiselle ja oivallukselle. Tässä tilassa 
käydään käsiksi ongelmiin - ei inspiraatiota odotellen, vaan ajatellen, kokeillen ja 
soveltaen. Olla luova on olla ihmisyyden ytimessä – nähdä ja tehdä tavalla, joka 
kunnioittaa elämää.

Olemme valveilla ympäröivän maailman suhteen. Herkkyys ja aistinvaraisuus yhdistettynä 
syvään tietotaitoon ovat voimavaramme – ne rakentavat ymmärrystä tulevasta, 
kartuttavat uutta tietoa ja kokemusta, säilyttävät elämäkeskeisyytemme. Muotoilijat 
ovat aina parantaneet maailmaa, kädet savessa, ratkaisuja hakien ja vastuuta kantaen.

SINNIKÄS

LUOVA VALVEILLA

TURVALLINENKehittyvä

Oivaltava Herkkä

Avoin
Kauas-

katseinen

Myötäelävä   Vastuun-
kantaja

LämminJoustava

Pohtiva Elämä-
keskeinen

Vahva



Muotoilijat ovat työyhteisöjen ydinasemis-
sa käänteentekevän osaamisensa ja yhtei-

skunnallisen arvostuksensa takia. 

Tehtävämme on edistää ja ylläpitää elämää 
nostamalla muotoilijat vaikuttavaan 

asemaan yhteiskunnassa.

Ornamo on ääni, yhteisö ja tukiverkosto, 
joka auttaa muotoilijoita uran eri vaiheissa 

saavuttamaan laajasti arvostetun ja 
tunnistetun ammatti-identiteetin. 
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VISIOMISSIO
PAIKKA

SYDÄMISSÄ

Ornamon ydin



Strategiset painopisteemme vision saavuttamiseksi:
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Teemme muotoilijan työn arvon 
näkyväksi

Pidämme huolta siitä, että uudet 
muotoilijasukupolvet kokevat Ornamon 

omakseen

Edustamme sekä monialaista muotoilua että 
muotoilua osana monialaista työympäristöä

1. 2. 3.



1. Edustamme sekä 
monialaista muotoilua 
että muotoilua 
osana monialaista 
työympäristöä

Tavoitteet:

Ornamon jäsenyys koetaan osaksi muotoilun huippuammattilaisen  
identiteettiä 

Ornamon järjestökuva vastaa muotoilun monialaisuutta

Ornamo on muotoilijoiden kiinnostava & elävä yhteisö

Ornamon mahdollistamat verkostot ovat ainutlaatuisia Suomen kentässä 

Ornamo sitouttaa jäsenensä vastuullisuuteen ja noudattamaan  
ammattieettisiä ohjeita sekä kestävän kehityksen periaatteita 

Ornamon rahoituspohja kehittyy
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2. Pidämme huolta 
siitä, että uudet 
muotoilijasukupolvet 
kokevat Ornamon 
omakseen

Tavoitteet:

Ornamo huomioi erityisesti nuoret jäsenet osana yhteisöä
  
Ornamo kohtaa nuoret sukupolvet heitä parhaiten  
palvelevin tavoin 

Nuoret muotoilijat haluavat kuulua Ornamoon
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3. Teemme muotoilijan 
työn arvon näkyväksi

Kasvatamme muotoilijan 
työn ymmärrystä ja arvoa 
yhteiskunnassa

• Luomme johdonmukaisen käsityksen muotoilijan osaamisesta ja 
asiantuntemuksesta 

• Teemme näkyväksi muotoilun merkitystä, joka pohjautuu vahvaan 
arvoketjuajatteluun ja muotoilun tuomaan aineettomaan arvoon eri 
toimialoilla 

• Ajamme muotoilulle vahvaa asemaa luovan talouden osana,  
innovaatiopolitiikassa sekä osana tieto-, osaamis- sekä IPR-
intensiivisiä KIBS-aloja (KIBS=knowledge intensive business 
services)   

• Vauhditamme muotoilun etenemistä yhteiskunnassa. Vaikutamme 
näkyvästi ja kuuluvasti muotoilun toimialan esilletuomiseen ja 
viestintään.

Vaikutamme muotoilijan työn 
edellytyksiin

• Valvomme muotoilijan ammatillisia etuja. Teemme yhteistyötä 
työelämäjärjestöjen kanssa (esim. AKY, SKOL, TEK). 

• Jäsenet ymmärtävät työelämän pelisäännöt ja ovat tietoisia siitä, 
miten ja minkälaisin keinoin he voivat vaikuttaa omaan työuraansa 
ja osaamiseensa. 

• Tarjoamme jäsenillemme laadukkaat ja nykyaikaiset työkalut 
hyvään työelämään, uransa edistämiseen ja liiketoimintansa 
kehittämiseen.

Tavoitteet:
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      MUUTTUVA MUOTOILU – 
TURVALLINEN YHTEISÖ
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ARVOMME
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VISIO

Muotoilijat ovat työyhteisöjen 
ydinasemissa käänteentekevän 

osaamisensa ja yhteiskunnallisen 
arvostuksensa takia. 

MISSIO

Tehtävämme on edistää ja 
ylläpitää elämää nostamalla 

muotoilijat vaikuttavaan asemaan 
yhteiskunnassa.

PAIKKA SYDÄMISSÄ

Ornamo on ääni, yhteisö ja tukiverkosto, joka auttaa muotoilijoita uran eri vaiheissa 
saavuttamaan laajasti arvostetun ja tunnistetun ammatti-identiteetin.

PAINOPISTEEMME VISION  
SAAVUTTAMISEKSI

SINNIKKYYS VALVEILLAOLO

LUOVUUS TURVALLISUUS

MONIALAISUUS

UUDET  
  MUOTOILIJA- 
SUKUPOLVET

MUOTOILIJAN  
TYÖN  

ARVOSTUS
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