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Anna johtamiselle mahdollisuus 

MUOTOILUN HYÖDYNTÄMISEN Muotoilualalla puhutaan aika ajoin siitä, miksi muotoilijat eivät 
ole keskeisissä asemissa johtajina työyhteisöissä. Väite on vain osin totta: kun asiaa katsoo 
tarkemmin, niin muotoilijat johtavat kyllä muotoilua, mutta toimivat harvemmin organisaatioiden 
johtajina. 

Monille muotoiluyritystään vetävälle johtajuus ei ole tavoiteltu rooli, vaan käytännön sanelema 
tehtävä. Muotoilijoiden kannattaisi kiinnostua johtamisesta, johon muotoilijoilla olisi paljon 
annettavaa muuttuvassa työelämässä, jossa perinteiset johtamismallit eivät enää toimi. Verkos-
toituvassa työelämässä muotoilijoiden työkalut ja osaaminen ihmisymmärryksestä erilaisten 
kokonaisuuksien hallintaan ja fasilitointiin ovat tämän päivän johtamisen haluttua ydintä. 

Teollisuus- ja palveluyritys Lindström Groupin Anna-Kaisa Huttunen huomauttaa, että nykyään 
yritykset arvostavat monimuotoisuutta ja tarjolla on monenlaisia johtotehtäviä. Huttunen itse on 
tehnyt pitkän uran muotoilijana. Tällä hetkellä hän vastaa Lindströmin ekosysteemeistä ja istuu 
myös yrityksen johtoryhmän jäsenenä. Hänen uusi työroolinsa syntyi osana yrityksen uutta kas-
vustrategiaa.  Sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co perustaja Vertti Kivi puolestaan 
puhuu sitä, kuinka tärkeää on tunnistaa omat vahvuutensa työurallaan. Hän itse siirtyy yritykses-
sään toimitusjohtajan tehtävästä yrityksen luovaksi johtajaksi saadakseen tehdä sitä, mistä hän 
eniten pitää. Lue Anna-Kaisan ja Vertin mietteistä lisää tämän lehden sivulla 25. 

Johtamistyössä on mahdollista laajentaa työtään suunnittelun ja suunnittelutiimien johtamisesta 
myös muille organisaation tasoille.  Aktiivisuus ja päätöksentekijän roolin ottaminen kannattaa, 
sillä se tuo mukanaan valtaa vaikuttaa muotoilun hyödyntämiseen oikeissa paikoissa oikeaan 
aikaan. Johtamista kannattaa myös opiskella ja antaa sille mahdollisuus oman osaamisen 
hyödyntämiseen. 

Salla Heinänen, toiminnanjohtaja

Pääkirjoitus.
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Jäsenkirje Jäsenenä saat ajankohtaisen tiedon ja muotoiluuutiset sähköpostiisi joka toinen torstai. Kotisivut www.ornamo.fi   
Jäsenpalvelut verkossa Kirjautumisen takaa löydät muotoilun sopimusmallit, palkkatilastot, Design Duunit ja muut ajankohtaiset haut   

Finnishdesigners.fi Luo oma portfoliosi ja näy ammattilaisten joukossa! Ornamon lehti Saat lehden kotiisi kaksi kertaa vuodessa. 
Sähköinen versio jäsenille: www.ornamo.fi/ornamon-lehti Facebook Tykkää Facebook-sivustamme osoitteessa fb.me/Ornamory.  

LinkedIn Seuraa meitä LinkedInissa ja liity muotoilualan ammattilaisten joukkoon. Löydät meidät nimellä Ornamo Art and Design Finland.  
Twitter Keskustelemme Twitterissä @Ornamory Instagram Olemme läsnä Instassa nimellä @Ornamory

T Ä S S Ä  N U M E R O S S A
Ornamo 1/22

Vuoden 2022 sisustusarkki
tehtitoimisto Protest Design on 
vastannut mm. Suomen Ottawan 
suurlähettilään residenssin 
uudesta sisustuksesta. 
Lue lisää s. 36.
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T A I D E  

Taiteen paikka  
Deepa Panchamian tekstiiliteos löysi paikkansa 
Fiskarsin uudesta pääkonttorista Espoossa. Kuinka 
sujui teoksen hankinta, Vesa Kemppainen? 

J O H T A J U U S

Tiimityön arvostajat 
Anna-Kaisa Huttunen ja Vertti Kivi johtavat työkseen. 

T Y Ö

Näin syntyy hyvinvointi x 3 
Asiakkaiden lisäksi Agile Works pitää huolta omasta 

väestään. Kokemusjohtaja Antti Pitkänen on yksi 
muotoilijoista, joka kertoo ratkaisuista hybridityöhön.  

Vuodenaikataiteilijat 
Kevään ja kesän vuodenaikataiteilija  
Kaarina Kuusisto-Lukkari  innostui piirtämään 
3D-kynällä, syksyn ja talven vuodenaikataiteilija 
Leena Mäki-Patolan minimalismi 
peräänkuuluttaa kohtuullisuutta. 

P A L K I T U T 

Protest Designin Taina  
Lehtinen & Marko Nenonen 
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Tapetilla.

FISKARS GROUP valitsi uuteen pääkonttoriinsa Deepa 
Panchamian taidetta, jonka viesti tukee yrityksen 
arvoja. 

Deepa Panchamian teos LumiPilvi löysi tiensä 
Fiskars Groupin pääkonttoriin Ornamon taideasian-
tuntija Anna Rikkisen kuratoimana. Fiskars Group 
halusi Helsingistä Espoon Keilaniemeen siirtyneeseen 
pääkonttoriinsa taidetta, joka haastaisi totuttua ja 
kutsuisi uusia ajattelutapoja. Lisäksi taideteoksen tuli 
istua Fiskars Groupin brändeihin ja arvoihin. 

Yritys hyödynsi taidehankinnassa Ornamon 
taideasiantuntijan palvelua, varmistaakseen laajan 
näkemyksen vaihtoehdoista. Palvelun avulla Fiskars 
sai harkittavakseen joukon teoksia, joka ilmentävät 
sekä Fiskars Groupin arvoja, creating chance – luovaa 
muutosta, celebrating the everyday – arjen juhlaa 
ja growing with compassion – kasvua myötätunnon 
kautta, että myös Fiskars Groupin brändejä. Käsin 
tekeminen, iloitteleva luovuus ja vahva materiaaliläh-
töisyys yhdistävät niistä kaikkia.

”Valitsimme Deepa Panchamian teoksen esteettisin 
perustein ja sen sanoman vuoksi. Iloinen yllätys oli 
vielä se, että Deepa asuu ja työskentelee Fiskarsin 
kylässä, mikä ei ollut briiffissämme vaatimuksena”, 
kertoo Fiskars Groupin Creative Content Manager 
Vesa Kemppainen.

”Deepan teoksissa on ratkaisevaa kertaamisen 
rooli, ja hänen taiteensa pohjautuu jatkuvaan kärsiväl-
liseen toistoon, jossa vastustetaan äkillisiä impulsseja. 
Asiat eivät kuitenkaan toistu rutiininomaisesti, eikä 
kyse ole automaatiosta, vaan tarpeeksi kauan toistet-
tuna sieltä nousee esiin kiinnostavia ulottuvuuksia ja 
ennalta näkemättömiä mahdollisuuksia. Sama näkyy 
myös meidän brändeissämme, kuten 372-vuotiaassa 
Fiskarsissa tai Iittalan lasin tekemisessä.”

Tilaajan  
tahto  
toteutui 

teksti Laura Merilä  kuva Miikka Tikka

Fiskars Group halusi 
uuteen pääkonttoriinsa 
taidetta, joka haastaisi 
totuttua ja kutsuisi uusia 
ajattelutapoja. 

Taidetta suorahankintana  

Työympäristön viihtyisyys, yrityksen arvo-
jen vahvistaminen ja yhteiskuntavastuu ovat 
yrityksille syitä hankkia taidetta. Ornamon 
käynnistämä taidehankintapalvelu auttaa yri-
tyksiä ja tilaajia löytämään tarpeisiinsa sopi-
vaa taideteollista taidetta yrityksen tiloihin. 
Myös Teosmyynnissä mukana olevia teoksia 
markkinoidaan yrityksille.

Ornamon Teosmyynti järjestetään tuttuun 
tapaan Kaapelitehtaan Puristamolla maalis-
kuussa. 

Kaapelitehdas, Puristamo
Tallberginkatu 1 C Helsinki
ma–pe klo 12–18, la-su klo 11–17
teosmyynti.fi 
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Pinta.
digialusta

Ornamolaisten portfolioita esittelevä 
Finnishdesigners.fi -palvelu muuttuu lähivuosina, 
kun palvelu uudistetaan interaktiiviseksi 
suomalaisen muotoilun digialustaksi.

Tarkoituksena on parantaa muotoilupalveluiden 
ostamista, vertailua ja mahdollistaa muotoilijoille 
nykyaikainen digitaalinen väylä kansainvälisille 
markkinoille. Suunnitelmissa on, että kullakin 
jäsenellä tai muotoiluyrityksellä on alustalla oma 
profiilinsa, josta selviää yrityksen osaamisalueet, 
referenssit ja suositukset.

Tänä vuonna käynnistyvä Finnishdesigners.fi  
-kehityshanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittama. Finnishdesigners.fi-palvelu 
on vuodesta 2008 esitellyt Ornamoon 
kuuluvia ammattilaisia taide-, muotoilu- ja 
suunnittelupalvelujen ostajille. Palvelussa on tällä 
hetkellä mukana 722 portfoliota.

Finnishdesigners.fi 
uudistuu 

jäsenet

Työllisyys parani –  
KOKO toi turvaa 

johtaminen

Lindströmin ekosysteemeistä vastaava johtaja Anna- 
Kaisa Huttunen on muotoilijana harvinaisuus, sillä hän 
istuu suuryrityksen johtoryhmässä. Muotoilijana hän
on vauhdittanut Lindströmissä pilotoinnin ja testauksen
kulttuuria yhdessä asiakkaiden kanssa. Johtajana
hänelle on tärkeää tunnistaa oikeat verkostot yrityksen
tavoitteiden pääsemiseksi. Huttunen on myös muka-
na Ornamo Dialogissa 29.3., jolloin kuullaan inhimillisiä 
tarinoita johtajuuden takaa. Mukana on myös Aivanin ja 
Vaarniin perustajäsen Miklu Silvanto, joka työskentelee 
tällä hetkellä Bang & Olufsenin muotoilujohtaja.

Lue Huttusen haastattelu tämän lehden sivulta 25.

Aitoja tarinoita 
johtajuuden takaa

Ornamon jäsenistön työllisyys on parantunut lähel-
le koronapandemiaa edeltävää aikaa, jos katsotaan 
työttömyyskassa KOKOn tilastoja.  Ornamolaisista 
vakuutetuista ansiopäivärahan saajia oli tammikuus-
sa 2021 9,3 prosenttia ja loppuvuodesta enää 5,8 pro-
senttia. Vuonna 2021 ansiopäivärahaa sai 62 orna-
molaista. Kullekin heille maksettiin keskimäärin 108 
etuuspäivää. Ornamolaisia palkansaajia on Kokos-
sa jo yli 400.  Työttömyyskassan jäsenyys turvaa an-
siot ajalta, jolloin jäsen on lomautettuna tai työttömä-
nä.  Voit liittyä KOKO-kassaan ollessasi palkkatyössä, 
mutta et enää työttömänä, lomautettuna tai hoitova-
paalla. Työ voi olla toistaiseksi voimassa oleva, mää-
räaikainen tai osa-aikainen. Voit liittyä kassaan myös 
opiskeluaikana kesätyötä tai osa-aikatyötä tehdessä-
si. Nämä työssäolon ajat kerryttävät työssäoloehtoa, 
joka on jäsenyyden osalta 26 viikkoa. Vuonna 2022 
KOKO:n jäsenmaksu on 63 euroa vuodessa. 

KIINNOSTUITKO? 
Ota yhteys:  office@ornamo.fi 
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Käy luomassa oma 
portfoliosi:
www.finnishdesigners.fi/
login

50 %
fakta

TYÖPAIKKA VAIHTOON. 
Ornamon työmarkkinakyselyn mukaan 

puolet kyselyyn vastanneista palkansaajista 
harkitsee työpaikan vaihtoa. Vastaajista 
15 prosenttia on jo aloittanut työnhaun. 
Kysymykseen vastasi 203 muotoilijaa.

Tänä vuonna viemme jäsenpalveluitamme lä-
hemmäs jäseniä. Pilotoimme Ornamon omaa 
instaliveä, jossa asiantuntijat vastaavat jäsen-
ten kysymyksiin kuukausittain suorassa lähe-
tyksessä Instagramissa. Löydät tiedot tulevista 
Instaliveistä sekä Ornamon verkkosivuilta että 
Instagramista!

Onko sinulla mielessä aihe tai asiantuntija, 
jota haluaisit kuulla? Lähetä ehdotuksesi meil-
le: events@ornamo.fi

ORNAMON 
INSTALIVE
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Pinta.

Itälahdenkatu 18 A, 5. krs. | www.roltrade.com | roltrade@roltrade.com | 010 322 0500

Tervetuloa tutustumaan 
koko valikoimaamme www.roltrade.com,
sekä Suunnittelijoille-sivuillemme, 
tai varaa henkilökohtainen esittely 
uudistetulla Showroomillamme!

www.finnishdesigners.fi

Sisustusarkkitehti SIO Sisse Collander, kuva: Matti Järvi

Vuoden tekstiilitaiteilija

Riitta Turunen tunnetaan pienimuotoisista teoksistaan, joissa abstrak-
teista elementeistä rakentuu lankatekniikoilla erilaisia sommitelmia. 
Tekstiilitaiteilijat Texon Vuoden 2022 Tekstiilitaiteilijaksi valitsema Tu-
runen on kehittänyt uudenlaisia ilmaisukeinoja perinteisiä tekstiilitek-
niikoita monipuolisesti soveltaen. 

Sommitelmat muodostavat usein teossarjoja, joissa tarkastellaan ryt-
min olomuotoja järjestyksen ja kaaoksen välimailla. Taiteilija itse on kut-
sunut työtapaansa oivaltavasti ”parsimalla maalaamiseksi”, sillä monet 
teokset ovat syntyneet langalla kirjoen tai virkaten. Viime vuosina taiteili-
ja on syventynyt töissään kudontatekniikan tuomiin mahdollisuuksiin. 

Taiteilija on toteuttanut lukuisia julkisia tekstiiliteoksia ja kirkko-
tekstiilejä, joista uusimpana Joensuun seurakuntakeskuksen tekstii-
lit. Hänellä on ollut useita yksityisnäyttelyitä ja hän on osallistunut yli 70 
ryhmänäyttelyyn Suomessa ja ulkomailla. Turunen on myös toiminut 
Pohjois-Karjalan läänintaiteilijana. 

Riitta Turunen on  
Vuoden tekstiilitaiteilija

O
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Hybridityön hyvinvointi koostuu laajasta valikoimasta pieniä 
tekoja. Hyvinvointiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota 
nyt, sillä hybridityö haastaa työn tekemisen kulttuuria myös 

muotoilualalla. Minkälaisia ratkaisuja työtyytyväisyyden 
edistämiseksi luovassa työssä on vaatinut johtajilta, 

työntekijöiltä tai yrittäjiltä? Neljä ornamolaista kertoo. 

Agile Works kehittää onnellisempia, terveellisempiä 
ja tuottavampia työympäristöjä ja -kulttuuria muun 
muassa sisustusarkkitehtuurin, palvelumuotoilun ja 
osallistavan suunnittelun keinoin.

Pandemia-ajan tuoma voimakas työn tekemisen ja 
työtilojen murros on kasvattanut toimiston viidestä 
hengestä viiteentoista muutamassa vuodessa. 

– Monikäyttöiset tilat, digitaaliset työympäristöt, 
hybridityösuunnitelmat ja strategiset suunnitelmat 
kiinteistöjen käytön muuttumisesta, Agile Workin 
perustaja ja kokemusjohtaja Antti Pitkänen 
kuvailee asiakkaiden tarpeita. 

– Tarve työtilojen ja työkulttuurin muutokselle on 
parhaillaan valtava. 

Onko suutarin lapsilla kenkiä? Miten toimisto itse 
on mukautunut muutokseen? 

– Hyvin monin eri tavoin, vastaa Pitkänen. 
Henkilöstömäärän kasvaminen, yhdistettynä 
pandemia-aikaan, on opettanut Pitkäselle paljon 
esimerkiksi viestinnän tärkeydestä. Seitsemän 
vuotta toimineessa Agile Workissa aloitti siksi 
viime vuonna oma Community Manager, jonka 
ensisijaisena tehtävänä on edistää toimiston sisäistä 
viestintää. Se tarkoittaa paitsi tiedonkulkua, myös 
inspiraation jakamista ja epämuodollisten kohtaa-
misten mahdollistamista. 

– Kuluneelle kahdelle vuodelle on ollut tyypillistä 
sahaava liike: välillä ollaan etänä ja välillä läsnä, 
tilanteet muuttuvat. Nopea ja joustava, ei byrokraat-
tinen tapa viestiä hyvällä fiiliksellä on tärkeää. 

Agile Workissa viikkoon kuuluvat lisäksi muun 
muassa sovitut etäkahvihetket, joihin ne tulevat, 

Hyvinvointi on  
osa työn tekemisen 

kulttuuria

teksti Johanna Lassy-Mäntyvaara  kuvat Vesa Tyni, Atte Leskinen

”Meillä on työelämässä vahva sisään rakennettu luotta-

muksen kulttuuri, mikä tukee ajatusta itseohjautuvuudesta 

ja itsensä johtamisesta. Tämä ei poista esimiehen vastuuta, 

Agile Workin johtaja Antti Pitkänen (kesk.) muistuttaa. ”Kes-

kusteluja tavoitteista ja oman työn kehittämisestä tarvitaan 

säännöllisesti. Jos työn merkityksellisyys ja selkeys katoaa 

kiireessä, työn kuormittavuus nousee.”

Etä ja lähiosallistujien 
tasavertainen 
työskentely on 
hybridityön keskeisiä 
haasteita.  
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jotka pääsevät. Viikkoa rytmittävät myös alkuviik-
koon sijoittuvat suunnitelupalaverit sekä loppuvii-
kolla käytävät keskustelut viikon tuloksista.

LIIKKEELLE LÄHTEMISEN TÄRKEYS
Vaihteleva työympäristö nähdään Agile Workissa 
tärkeäksi. Sen ylläpitämiseksi toimistolla on otettu 
käyttöön Spacent-sovellus, jonka kautta työntekijät 
voivat varata käyttöönsä tiloja eri puolilta pääkau-
punkiseutua. Mukana on muun muassa toimisto-
hotelleja ja yhteiskäyttötiloja. Tätä, kuten montaa 
muutakin itse hyödyntämäänsä ratkaisua, Agile 
Work tarjoaa myös asiakkailleen. 

– Ennen pandemiaa jokainen päivä oli erilainen. 
Palaverit ja siirtymät rikkoivat rutiineja. Ne ehkä 
tekivät päivästä tehottomamman, mutta toisaalta 
antoivat myös välihetkiä ja tukivat näin jaksamista, 
Pitkänen pohtii. 

– Rytmin vaihtelu, rutiinien rikkominen ja liikkeel-
le lähteminen on tärkeää, jotta ajatukset pysyvät 
kirkkaina. Samalla pidämme yllä työntekijöidemme 
ymmärrystä erilaisista yhteistyöskentelyn tavoista. 

Murroksen keskellä myös Agile Workin oma 
toimisto Helsingin Kuortaneenkadulla on muu-
toksessa. Käynnissä on iso remontti, jossa yritys 
rakentaa oman toimistonsa yhteyteen yhdessä 
kumppaneidensa kanssa The Future Labia.  
Siitä tulee hybridityötä ja hyvinvointia yhdistävä  
tila, jota Agile Work aikoo vuokrata muille  
toimijoille ja käyttää tilaa myös itse. Tiloissa  
tehdään kokeiluja ja etsitään hybridityön parhaita 
ratkaisuja. Etä- ja lähiosallistujien tasavertainen 
työskentely yhdessä on yksi hybridityön keskeisistä 
haasteista, johon Agile Work haluaa löytää  
ratkaisuja. 

– Laadukkaat audio- ja videoyhteydet, erilaiset 
osallistumista helpottavat digitaaliset työtilat, 
valkotaulut ja piirtopinnat ovat tärkeitä. Samoin 
hyvä valaistus, jotta etäosallistujien ilmeet ja kehon 
kieli saadaan näkyväksi. 

– Erilaisia kyselytyökaluja ja interaktiivista 
raportointia on myös tärkeää ottaa mukaan entistä 
enemmän. Virtuaalitodellisuutta on myös kokeiltava 
ja kehitettävä, Pitkänen visioi. 

Rutiinien 
rikkominen tukee 
jaksamista.

Tähän tulee kuvatekstiä. Tähän tulee kuvatekstiä. Tähän tulee kuvatekstiä. Tähän 

tulee kuvatekstiä. Tähän tulee kuvatekstiä.
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Designkonsultti Zeynep Falay von Flittner 
on tehnyt viime syksystä alkaen töitä 
pääosin vain kotona – tyytyväisenä ja 

omasta valinnastaan. Kotitoimisto ei ole hänelle 
pandemia-ajan pakottama vaihtoehto, vaan se liittyy 
viime syksynä tehtyyn päätökseen, jonka myötä 
Flittner siirtyi Hellon-palvelumuotoilutoimiston 
palkkalistoilta itsenäiseksi yrittäjäksi. Sitä ennen 
hän on työskennellyt muun muassa muotoilutoimis-
to Fjordissa.

Viime vuodet von Flittner on keskittynyt erityi-
sesti muotoilun rooliin muutoksessa ja kestävässä 
kehityksessä. Oma erityisalue loi tarpeen alkaa 
työskennellä entistä itsenäisemmin ja pystyä valitse-
maan projektit, jolle antaa aikaansa. Hellon tuki von 
Flittneriä muutoksessa. 

– Haluan käyttää aikani työhön, jolla on merki-
tystä, ja jossa pystyn omalla osaamisellani vaikutta-
maan muutokseen, Von Flittner kiteyttää.  

– Omien arvojen vastainen työ voi olla keskeinen 
syy burn-outille, ja olen kokenut tämän ilmiön 
itsekin uran eri vaiheissa. 

Yrittäjyys on mahdollistanut von Flittnerille paitsi 
arvojen mukaisen työskentelyn, myös runsaasti lisää 
ilmaa päiviin. Aiemmin Flittnerin päivä saattoi olla 
täynnä palavereita, tyypillisen tehokkaan työnte-
kijän tapaan. Nytkään kalenteri ei ole tyhjä, vaan 

siellä on asiakasprojektien lisäksi muun muassa 
verkostoitumista ja mahdollisten yhteistyökumppa-
nien kanssa keskustelua. Välissä on kuitenkin aikaa 
esimerkiksi kävelylle tai puolen tunnin päiväunille. 
Kun Istanbulista kotoisin olevan von Flittnerin 
äiti vieraili Helsingissä, tytär raivasi heti vierailun 
alkuun kokonaisen aikatauluttoman päivän yhdessä-
oloon. Se tuntui hyvin merkitykselliseltä. 

– Muutan parhaillani ajatustapaani, opettelen 
ottamaan aikaa, von Flittner kertoo. 

– Mietin totta kai välillä olenko tehoton ja tuhlaan-
ko aikaa. Mutta olen todennut, että työskentelen 
vähemmän, mutta paremmin. Ajatus on kirkkaampi. 

"Kalenterissa on 
asiakasprojektien 
lisäksi muun muassa 
verkostoitumista 
ja mahdollisten 
yhteistyökumppanien
kanssa keskustelua." 

Designkonsultti Zeynep Falay von Flit-

tner arvelee, että säännölliset työmat-

kat toimistolle ja takaisin eivät enää pa-

laa asiantuntijatyötä tekevien ihmisten 

rutiineihin. Von Flittner itse tekee töitä 

työhuoneessaan, jonka käytöstä hän 

neuvottelee aviomiehensä, muotoili-

ja Nicolas von Flittner kanssa. Toinen 

vetäytyy keittiöön silloin, kun työhuo-

ne on varattu. Myös Hellonin työtilojen 

ovet ovat edelleen avoinna Zeynep Fa-

lay von Flittnerille. 
”Valitsen itse, mihin 
annan aikaani” 

Designkonsultti loikkasi palkka listoilta itsenäiseksi yrittäjäksi.
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Hybridityö sopii Kasmir Karankalle, joka työskentelee 
teknologiayritys Sensible 4:ssa. Yritys kehittää autonomis-
ten ajoneuvojen teknologiaa. Yrityksen pilottiprojektissa 

Tampereella testissä on parhaillaan robottibussi, joka kuljettaa 
matkustajia uuden raitiovaunun kyytiin ilman kuljettajaa.

Omassa työarjessaan Karanka matkustaa säännöllisesti muuta-
man kerran viikossa yrityksen toimistolle Espooseen. Matka taittuu 
kävellen, bussilla ja metrolla. 

– Se herättää mukavasti. Ajatukset orientoituvat töihin. Työ-
päivän päätteeksi pääsee paremmin irti työajatuksista, Karanka 
kertoo. 

Sensible4 on antanut työntekijöilleen vapauden valita hybridi- ja 
etätyön välillä. Toimiston käyttöön on ollut pandemia-aikana 
tiettyjä rajoitteita, mutta muutoin Karankan esimies on linjannut, 
ettei työn tekemisen paikalla ole väliä. Tämä tuntuu mielekkäältä.  

– Välillä työskentelen vanhempieni kesämökiltä käsin. Parasta on, 
kun saa valita. 

Teolliseksi muotoilijaksi vuonna 2018 valmistunut Kasmir 
Karanka on työskennellyt Sensible 4:ssa puolitoista vuotta, ja hänen 
työnsä keskittyy tällä hetkellä markkinointiin. Uuden työn aloitusta 
pandemia-aikana Karanka ei ole kokenut erityiseksi haasteeksi. 

Yrityksessä työskentelee yli 90 ihmistä, ja aloittajia on paljon. 
Joka viikko pidetään yhteinen kokous, jossa toivotetaan uudet 
työntekijät tervetulleiksi. Esimiehensä kanssa Karanka pitää 
kuukausittaisia one-to-one -keskusteluja, joissa priorisoidaan 
työtehtäviä. 

Käyttääkö teknologiatalo tässä apunaan uusinta teknologiaa?
– Kyllä Google-kalenteri toimii tässä oikein hyvin. Varaan sinne 

aikaa erityisesti keskittymistä vaativille hommille, jolloin myös muut 
tiimissä tietävät, että eivät keskeytä silloin, Karanka kertoo. 

Kun Kasmir Karanka työskentelee kotona, hän tekee kävelyn tai lähtee kauppaan, kun päivän työt on tehty. Näin ajatukset 

saavat aikaa siirtyä pois työstä. Karanka vaalii työ- ja vapaa-ajan erottamista myös pakkaamalla aina työpäivän jälkeen 

läppärin ja muut työtarvikkeet reppuun, jotta ne eivät jää olohuoneeseen muistuttamaan keskeneräisistä töistä.  

Työn tekemisen 
paikalla ei ole 
väliä. Se tuntuu 
mielekkäältä.

”Parasta on,  
kun saa valita”  

Sensible 4 antaa työntekijöilleen vapauden 
valita hybridityön ja etätyön välillä. 
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P rojektityön konkari Ismo Roponen tietää, 
että etätyö ei sovi kaikille. Omassa konsult-
tiyrityksessään töitä tekevä Roponen vetää 

projekteja, jotka keskittyvät yritysten liiketoi-
minnan, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. 
Aiemmin Roponen on toiminut yritysmaailman eri 
tehtävissä: Koneella muotoilujohtajana tuotekehi-
tyksessä, tuotekehityspäällikkönä ja toimitusjohta-
jana Stalalla sekä toimitusjohtajana Orimalla.

Roposen työt hoituivat netin kautta jo reilusti 
ennen pandemiaa. 

– Olen työssäni nähnyt, miten moni luovan työn 
tekijä ja asiantuntija on joutunut pandemia-aikana 
pinnistelemään motivaation eteen, etsimään omaa 
paikkaansa ja tiimiä, johon kuulua.  

Roposen tärkein havainto etäajan työhyvinvoin-
nista liittyykin juuri tiimiytymiseen. 

– Älä jää yksin. Tiimi on etsittävä jostain, keinolla 
tai toisella, Roponen painottaa. Omissa asiakas-
projekteissaan Roponen näkee vaivaa pitääkseen 
tulosten kannalta keskeisen tiimin koossa. 

– Jos jossain projektissa on mukana vaikka 
kymmenen henkeä, sen sisälle voi koittaa luoda 
pienemmän ryhmän: esimerkiksi kolme henkilöä 
muodostaa satelliittiryhmän, joka pitää tiiviisti 
yhteyttä. 

Se, miten helposti toisiaan tukevia pienryhmiä 
syntyy, riippuu yrityksen työkulttuurista. Se tulee 
usein kaukaa historiasta, ja vaikuttaa laajalti eri 
toimintoihin. Korona-aika on antanut erityisesti 
jäykkien ja hierarkisten työkulttuurien kehitty-
miseen uusia mahdollisuuksia. On pakko tulla 
joustavammaksi.

– Ketterät tapaamiset, joissa mukana ei ole koko 
porukka, voivatkin tulle etäaikana helpommin 
mahdollisiksi, Roponen kertoo havainnoistaan. 

Jos työnteko 
tietyssä tilassa 
tuntuu vaikealta, 
etsi muu paikka.

Omassa konsulttiyrityksessään töitä tekevä Ismo Roponen 

kertoo olevansa häiriöherkkä. Työteon paikka ja äänimaail-

ma ovat siksi hänelle tärkeitä. Roponen kuuntelee usein 

taustamusiikkia ja vaihtaa sen tempoa työn mukaan. ”Jos en 

saa jotain asiaa yhdessä paikassa ratkaistua, vaihdan tilaa. 

Tätä suosittelen kaikille luovan työn tekijöille: jos työnteko 

tietyssä tilassa tuntuu vaikealta, etsi muu paikka. Sillä mitä 

ikkunasta näkyy, on yllättävän iso merkitys.” 

”Tiimi on etsittävä jostain, 
keinolla tai toisella”

Yksinyrittäjä kannustaa tiimiytymään. 
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Damixa on tanskalainen keittiö- ja kylpyhuonetuotteiden huippubrändi, jonka 
todella monipuolinen värivalikoima, pysäyttävä design ja laaja kattaus erilaisia 

lisätarvikkeita ihastuttavat asiakkaita. Vuoden 2022 alusta sarja täydentää 
trendikkäillä altailla, ammeilla ja peileillä.

Tanskalainen design ja laaja 
värivalikoima kohtaavat 

Damixan tuotteissa

D amixa tunnetaan hana- 
ja suihkutuotteiden asi-
antuntijana, joka kulkee 
vahvasti sisustuksen vii-
meisimpien suuntauksien 

aallonharjalla. 
- Sarja vastaa asiakkaiden jatkuvasti uusiutu-

vaan trendikäsitykseen, kertoo Damixaa edus-
tavan FM Mattsson Mora Group Finland Oy:n 
toimitusjohtaja Aki Helminen. 

Damixasta houkuttelevan valinnan tekevät to-
della kattavat tuotesarjat ja värivalikoima, josta 
löytyvät trendivärit, kuten mattamusta ja -valkoi-
nen, kupari sekä messinki. 

- Suomalaiset ovat selvästi löytäneet sisus-
tukseen värikylläisyyden ja rohkeammat kokei-
lut. Varsinkin pientalorakentamisessa ja remon-
toinnissa väreillä pelataan nyt reilusti, Helminen 
toteaa.

Damixan tuotteista löytyy myös valtava mää-
rä erilaisia, ydintuotteiden kanssa samoja väris-
kaaloja edustavia lisätarvikkeita. Halutessaan 
kylpyhuoneen hanojen kanssa voi siis sovittaa 
yhteen esimerkiksi pyyhe- tai wc-harjatelineet. 
Aiemmin funktionaalisista tiloista tuleekin yhä 
yksityiskohtaisemmin harkittuja. 

Silhouet on linjakas ja monipuolinen

Damixan Silhouet-sarjan takana ovat palkitut 
tanskalaiset suunnittelijat Christina Halskov ja 
Hanne Dalsgaard. 

- Muotokielen ja linjakkuuden lisäksi sarjan iso 
valtti on seitsemän eri värivaihtoehtoja täysiä 
sarjoja, johon kuuluvat esimerkiksi eri kokoiset 
hanat ja erilaiset ratkaisut keittiöön ja suihkuti-
loihin, Helminen kuvailee. 

Ensi vuoden alussa Damixan mallisto täyden-
tyy vielä ammeilla, altailla ja peileillä. Helmisen 
mukaan designajattelun keittiössä ja kylpyhuo-
neessa saakin siis pian vietyä vielä pidemmälle. 

- Esimerkiksi peilit alkavat olla todella kiin-
nostava alue, johon liittyy voimakkaasti myös 
valojen käyttö. Peileissä alkaa olla myös paljon 
teknisiä ominaisuuksia, kuten vaikkapa blue-
tooth-järjestelmiä. Uskomme, että uudet tuot-
teemme löytävät tiensä suomalaisten sydämiin, 
hän summaa.

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!

When Design makes sense
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Pitkän uran muotoilualalla tehnyt 
Anna- Kaisa Huttunen aloitti Lindstö-
min ekosysteemeistä ja vastuullisuudes-

ta vastaavana johtajana vuonna 2019. Huttusen 
urapolku on kulkenut suunnitteluassistentin 
ja suunnittelijan roolista päällikkö- ja johto-
tehtäviin. Huttunen on toiminut sekä in-house 
suunnittelijana, konsulttina että itsenäisenä 
yrittäjänä ennen Lindströmiä ja opettanut 
myös vaatesuunnittelua. Taideteollisessa kor-

keakoulussa vaatesuunnittelua pääaineenaan 
ja teollista muotoilua sivuaineenaan opiskel-
leen Huttusen työhistoriasta noin puolet on 
kulunut ulkomailla. Muodin kansainvälistä 
markkinointia hän opiskeli Pariisissa.

Lindström-konsernissa Huttusella tulee 
täyteen 15 vuotta keväällä 2022. Huttusen 
nykyinen johtajapositio on yrityksessä uusi 
ja tarve sille kumpusi konsernin kasvustrate-
giasta.

Muotoilija 
johdossa
Muotoilijat ovat yhä harvinaisuus isojen 

yritysten johtoryhmissä tai kasvuyritysten 
ruorissa. Lindströmin ekosysteemeistä 

ja vastuullisuudesta vastaavaa johtaja 
Anna-Kaisa Huttunen sekä omaa 

suunnittelutoimistoaan luotsannut Vertti 
Kivi kertovat, mitä johtajuus on heille 

merkinnyt. 

”Mitä kaukaisemmasta visiosta on 
kyse, sitä vähemmän yrityksellä 
on valmiita ratkaisuja”

”Tarve ekosysteemien johtamiseen 
nousi esiin, kun työstimme konsernin uutta 
kasvustrategiaa yhdessä henkilöstön, 
asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien 
edustajien kanssa. Näimme että kump-
panuudet ja ekosysteemit ovat tärkeitä 
uusien innovaatioiden ja kasvun mahdollis-
tajia”, kertoo Huttunen.

Lindströmille ekosysteemit tarkoit-
tavat muutakin kuin tiedon jakamista 

oikeissa verkostoissa. Ekosysteemit 
Huttunen määrittelee useamman toimijan 
yhteenliittymäksi, jossa kaikki saavat 
taloudellista hyötyä ja nopeampaa kasvua, 
mutta toimijoiden pelissä olevat riskit 
vaihtelevat. 

Työssään Huttunen on päässyt 
hyödyntämään monipuolista kansainvä-
listä taustaansa sekä syvään juurtunutta 
muotoiluajattelua. Ne ovat auttaneet 

Anna-Kaisa Huttunen pitää vahvuutenaan kykyä kokonaiskuvan luomiseen, niin sanottuun ouside-in-ajatteluun. Ajattelutapa linkittyy vahvasti 

Huttusen muotoilijataustaan. Muotoilijana hän on lisäksi halunnut tuoda Lindströmille rohkeutta testata ja pilotoida yhdessä asiak kaiden kanssa 

– keskustella asiakkaiden tulevaisuuden tarpeista vailla myynnillistä agendaa. Kehityskohteikseen Huttunen nimeää johtamistyön arjen, johon 

kuuluu esimerkiksi tiiminjäsenten tasa-arvoinen kuuntelu sekä omien, usein tiedostamattomien, ennakkoluulojen tunnistamisen.

Tapaa  
Anna-Kaisa 

Ornamon  
Dialogissa  

29.3. 

1/22

25



kehittämään organisaation tuotteita, toimintatapoja 
ja asiakaskokemusta. 

”Lindströmille tullessani esimerkiksi toin 
uuden toimintamallin ja prosessin työvaatteiden 
tuotekehitykseen, laajan valikoiman hallintaan ja 
asiakaskohtaiseen tuotteiden edulliseen ja nopeaan 
kustomointiin. Osa työstä päätyi konseptiin, joka 
pääsi Finnish Design Year bookiin 2012–2013”, 
Huttunen kertoo.  

Uuden ajattelutavan ja toimintamallin johtamista 
Huttunen harjoittaa myös Lindströmin Must 
Win-ohjelmassa, jossa testataan uusia menetelmiä 
inspiroivan ja toimintaa ohjaavan asiakasymmärryk-
sen muodostamiseen. 

Lindströmillä on parhaillaan käynnissä innovoin-
tia useissa eri verkostoissa ja ekosysteemeissä. 
Niissä kehitetään muun muassa vähäpäästöisiä 
tekstiilikuituja.  

Ekosysteemin johtamisessa on Huttusen mukaan 
tärkeintä luoda edellytykset onnistumiselle ja 
kyvylle toimia uudella tavalla. 

”On tärkeää tunnistaa millaiset verkostot, 
kumppanuudet ja ekosysteemit auttaisivat yritystä 
pääsemään vision ja strategiansa mukaiseen 
tavoitteeseen”, Huttunen sanoo. 

Mistä johtotehtäviä löytää?
Anna-Kaisan vinkki muotoilijoille

”Perinteisesti muotoilijataustaisten henkilöiden osaamista ei ole haettu 
yritysten johtoryhmiin, muutamaa design-vetoista toimialaa lukuun 
ottamatta. On myös muita erikoisosaamisen alueita, kuten markkinointi, 
joka on ollut samassa asemassa. Nykyisin diversiteettiä arvostetaan 
eri tavalla. Lisäksi isot yritykset pystyvät tarjoamaan muitakin kuin 
vain perinteisiä johtotehtäviä linjaorganisaatiossa ja esimerkiksi 
mahdollisuuksia johtaa matriisissa erilaisia ”Lab:ejä”, design hubeja, 
projektitiimejä tai useamman yrityksen yhteisiä yhteiskehityshankkeita. 
Nämä tarjoavat muotoilijoille uusia mahdollisuuksia laajentaa 
toimintakenttäänsä yrityksessä, luoda vaikuttavuutta ja testata siipiä 
uudenlaisiin johtotehtäviin”, Huttunen arvioi. 

Lindströmin strategiset tavoitteet vastuulli-
suuden ja kestävän liiketoiminnan saralla ovat 
kunnianhimoisia. Kompleksisten ja isojen visioiden 
äärellä sanat eivät aina riitä avaamaan kaikkia 
ulottuvuuksia. Silloin muotoilijalle tutut keinot 
tulevat tarpeeseen.  

”Mitä kaukaisemmasta ja kunnianhimoisemmasta 
visiosta on kyse, sitä vähemmän yrityksellä yleensä 
on valmiita ratkaisuja tai selkeää toimintamallia, 
millä lähteä liikkeelle. Tällöin luovalle ongelman 
hahmottamiselle ja sen visualisoinnille on tilausta.” 

Oikea tiimi ratkaisee  

Vertti Kivelle pyrkimys tuloksen tekemiseen on aika 

ollut luontevaa, suunnittelun rinnalla. Tämä ei ole 

kaikkein tyypillisin yhdistelmä muotoilijoille. Kiven 

kohdalla asia liittyy hänen jatkuvaan haluunsa ke-

hittyä, parantaa ja oppia uutta. ”Jos yhtenä vuonna 

teimme tietyn tuloksen, seuraavana vuonna halu-

sin tehdä paremman.” Kun uusi johtaja ottaa ohjat, 

Kivi aikoo keskittyä entistä enemmän asiakas- ja 

suunnittelutyöhön. Siinä hän kokee olevan-

sa vahvimmillaan: kuuntelemassa asiak kaiden 

tarpeita ja miettimässä luovia ratkaisuja, syn-

nyttämässä wau-efektejä.  

S isustusarkkitehti Vertti Kivi on johtanut toimistoaan 
dSign Vertti Kivi & Co:ta vuodesta 1995 yhdessä luottotii-
minsä kanssa, ja kasvattanut yrityksen liikevaihdon 2,7 mil-

joonaan euroon. Yrityksen toimitusjohtajana ja designjohtajana 
alusta saakka toiminut Kivi on juuri nyt muutoksen edessä, kun 
yrityksen uusi toimitusjohtaja Suvi Johansson aloitti tehtävänsä 
1. maaliskuuta.  

Oikeat ihmiset ja luonteva roolijako on matkan varrella ollut 
keskeinen osa Kiven johtamisfilosofiaa. Siihen hän pyrki myös uu-
simmassa, yrityksen kasvun kannalta tärkeässä rekrytoinnissa. 
Suomessa isoja projekteja hoitanut ja mainetta kerännyt yritys 
on nyt valmis kansainvälistymään, ja suunnittelee parhaillaan 

”Ekosysteemin 
johtamisessa 
tärkeintä on luoda 
edellytykset 
onnistumiselle 
ja kyvylle toimia 
uudella tavalla”
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toimintansa laajentamista Keski-Euroopassa. Hetki 
oli oikea jämäkän ja johdonmukaisen toimitusjohta-
jan rekrytointiin. 

”Toimitusjohtajan tärkeä tehtävä on luoda 
turvallinen pohja bisnekselle: varmistaa hyvien 
hankkeiden saaminen ja ottaa hoitaakseen mahdolli-
set selvitettävät asiat”, Kivi toteaa. 

Omasta johtajapersoonastaan Kivi tunnistaa osan 
näistä ominaisuuksista. Mutta ei kaikkia. Hyvien 
hankkeiden käynnistäminen on aina ollut Kiven prio-
riteetti numero yksi. Sen sijaan johdonmukaisuus ei 
miehen oman arvion mukaan lukeudu asioihin, josta 
hänen tiiminsä johtajaansa kiittää.  

”Kyllä minun kehityskohtani johtamisessa on ollut 
nimenomaan se, että tekeminen ei saisi olla niin 
tuuliviirimäistä: innostun nopeasti ja hylkään myös 
nopeasti asioita, jotka eivät toimi”, Kivi sanoo. 

Nopea reagointi ja intuitiivisuus ovat toisaalta 
olleet Kiven vahvuuksia liiketoiminnan kehittämi-
sessä.

”Itselläni on tapa ja kyky haistaa sekä mahdolli-
suuksia ja ongelmatilanteita etukäteen, ja reagoida 
niihin nopeasti.” 

JING JA JANG TARVITAAN 
dSign Vertti Kivi & Co ei olisi kasvanut nykyiseen 
kokoonsa, ellei hyvien ihmisten löytäminen olisi ollut 
Vertti Kiven onnena yrittäjäuran alusta saakka.  

Vertti Kiven yrityspartnereita ovat sisustusarkki-
tehdit Samuli Hintikka ja Juha Rista, joista 
molemmat kuuluvat myös yrityksen johtoon. Samuli 
Hintikka on ollut mukana yrityksen tarinassa alusta 
saakka. 

Toimiva työnjako Kiven ja Hintikan välillä on ollut 
yksi yrityksen johtamisen tärkeistä tekijöistä. Liike-
toiminnan johtaminen, myynti ja uusien projektien 
käynnistäminen ovat olleet Kivelle itselleen luonteva 
vastuualue, suunnittelun rinnalla. Hintikka puoles-
taan on ottanut roolin asiakkuuksien ja ihmisten 
johtamisessa.   

”Meillä johtajuus on ollut sitä, että itse olen 
metsästänyt asiakkaita ja Samuli on puolestaan 
kyläpäällikkönä ottanut heitä vastaan ja pitänyt 
huolta. Vertti on keikuttanut laivaa, Samuli vakaut-
tanut. Jing ja jang -yhteyksiä tarvitaan. En olisi 
päässyt tähän ilman Samulia”, Vertti kiittelee. 

”Vertti on keikuttanut 
laivaa, Samuli 
vakauttanut.”

Mentorin rooli voi olla ratkaiseva:  
Vertin vinkki aloittelevalle johtajalle 
”Pyysin yrittäjäurani alussa mentorikseni Hannu Turusen, joka oli 
hankkinut omalle it-alan yritykselleen miljoonarahoituksen. Olin 
tuolloin kolmekymppinen, Turunen nelikymppinen. Turunen on 
ollut pitkään mukana sparraajana ja ratkaisuiden tarjoajana – ja ehti 
usein mukaan kokouksiimme, koska oli valmis lähtemään kesken 
pörssiyrityksen kokouksesta. Hänen merkityksensä yritykseni 
kehittymisessä on ollut suuri! Suosittelen lämpimästi mentoria – 
mieluiten muulta kuin omalta alalta.” 

(09) 260 660
asiakaspalvelu@orientoccident.fi 

www.orientoccident.fi

Ege ReForm Transition  
voitti vuoden 2021 Best  
of  Year Award -palkinnon 

Best of  Year Award -palkinnon myöntää kansainvälinen suun-
nittelu- ja arkkitehtuurilehti Interior Design. ReForm Transition 
voitti mattolaattojen kategorian ja sai maininnan ainutlaatuisesta 
kyvystään yhdistää toimivuus, kestävyys ja aistillinen estetiikka.

Hiilineutraali Ege ReForm Transition -mallisto  
on valmistettu ekologisia arvoja kunnioittaen.  

Nukkana on polyamidikierrätyskuitu ja  
mattolaattojen akustoiva huopapohja (dB30)  
on valmistettu 100 % kierrätysmateriaalista.  
Mallisto soveltuu kovaan käyttöluokan 33  

mukaiseen julkitilakäyttöön.  
Saatavana myös  

M1-sisäilmaluokituksella.

Aidosti vihreä valinta  
Ege ReForm Transition  

Birdie recycling
Design: Studio Doms

Showroom in Stockholm, Norrköping, Gothenburg and Oslo I trece.se
Representative in Finland: Eurohela Oy I eurohela.fi



Vuodenaikataiteilijat. 

1. Nebula osat I - III, 2021, tulostettu 3d kynällä, kirkas PLA filamentti, paneelin koko noin 200 x 60 x 3 cm.

2. Purkkapallotäti, 2020. Tulostettu 3D-kynällä, PLA filamentti 42 x 42 x 28 cm. Kemin taidemuseon kokoelmat. 

3. Baabelin torni, 2020. Tulostettu 3D-kynällä, musta PLA filamentti, 57 x 190 x 57 cm. 

2

3

1
Taide on tapani toimia yhteiskunnassa. Käsittelemäni kysymyk-

set kumpuavat jokapäiväisistä maailman tapahtumista. Elämän 
haurauden, sattuman/kohtalon voiman ja luonnon elementtien 

haavoittuvuuden käsittely ovat tekemiseni sisältöä. Päämateriaalini on 
keramiikka. Tarvittaessa käytän muitakin materiaaleja ja tekniikoita 
saavuttaakseni haluamani lopputuloksen. Viimeisimpiä teoksia yhdis-
tää teema ”Kuinka vähän on tarpeeksi”. Se on minimalismiin pyrkivä 
kommenttini pitkään vallinneeseen kehityssuuntaan, jossa tavoitellaan 
aina vain suurempaa, runsaampaa ja näyttävämpää. Teoksiani on 
mm. Valtion taideteostoimikunnan, Designmuseon, Suomen käsityön 
museon ja Kuopion taidemuseon kokoelmissa. Asun ja työskentelen 
Varkaudessa.” 

http://www.arslibera.com/taiteilija/maki-patola-leena

LEENA  
MÄKIPATOLA
Varkaudessa työskentelevän Leena Mäki-
Patolan uusimmat teokset ovat kommentteja 
kohtuullisuuden puolesta. 

1. Laatta  

(Kuinka vähän on tarpeeksi), 

2020

40 x 40 cm

keramiikka

2. Kuutio  

(Katoavia kappaleita), 2021

22 x 25 x 22 cm

keramiikka

2

1O len työskennellyt vuosikymmeniä täällä 
Kainuun korvessa. Pakko myöntää, että 
siinä on ollut omat haasteensa. Toki 

viimeiset internetin ilahduttamat vuodet ovat 
paljon auttaneet asiassa.  Maailma on avautunut 
aivan eri tavalla. 

Viimeiset kolmisen vuotta olen perehtynyt 
3D-kynän suomiin mahdollisuuksiin taiteen 
teossa. Erittäin mielenkiintoinen väline.  3D-kynä 
antaa mahdollisuuden ”ilmaan piirtämiseen”. 
Ilmaan piirtäminen ei ole käytännössä ihan totta, 
mutta piirrostulosteen irrottaminen alustaltaan 
on. Tulostuksen voi laittaa esille kuten reliefin, 
sen voi ripustaa ilmaan tai sitä voi muokata 
kolmiulotteiseksi muodoksi tulostamalla muottia 
apuna käyttäen tai lämmittämällä ja 
muokkaamalla.  Käytän teoksissani 
PLA-filamenttia, jonka on luvattu 
olevan maatuva muovi.

Pyrin siihen, että teoksissani on 
mielenkiintoa ja näyttävyyttä. En pelkää 
rohkeitakaan värejä enkä värisekoituk-
sia. Usein myös pelkistetty värimaailma 
on teoksissani läsnä. Teosten kokoa 
pyrin kasvattamaan tietoisesti ja 
käytännön syistä isot teokset ovat 
silloin moniosaisia kokonaisuuksia.”

KAARINA  
KUUSISTOLUKKARI
Sotkamolainen Kuvataiteilija ja keraamikko  
Kaarina Kuusisto-Lukkari on löytänyt 3D-kynästä 
uudenlaisia taiteen tekemisen mahdollisuuksia. 

Kaarina KuusistoLukkari

Kevät & kesä 

Taiteilijat O
www.artists-o.fi/fi/vuodenaikataiteilija

teksti XXXXXXXXXXX teksti Laura Pehkonen

Syksy & talvi 

Leena MäkiPatola
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Jäsenille.

TALOUSHALLINTO OONA LAHTINEN 
Lappeenrannassa asuva Oona Lahtinen aloitti Ornamossa kesätyöntekijänä viime 
kesänä. ”Opiskelen kauppatieteitä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 
Ornamossa tehtävänäni on avustaa talous- ja hallintosihteeri Outi Liusvaaraa 
päivittäisissä taloushallinnon tehtävissä.”

ORNAMON UUSI VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ
Elina Perttula on siirtynyt takaisin Ornamon viestintäpäällikön tehtävään 1.1.2022 
alkaen asiantuntijan tehtävästä. ”Sekä muotoilussa ja viestinnässä eletään 
kiinnostavaa vaihetta, jossa muotoilu ja viestintä ovat sulautuneet toisiinsa. 
Tämä tulee näkymään meilläkin uusina vuorovaikutuksen tapoina ja digitaalisina 
palveluina. Muotoilu ammattina ja alana on minusta loputtoman kiinnostava, ja 
työni ydintä on osata ammentaa siitä niin, että se resonoi sekä muotoilijoihin että 
laajemmalle yleisöille. On hauskaa olla rakentamassa Ornamosta uudenlaista 
muotoiluyhteisöä ja aktiivista yhteiskunnallista toimijaa”, Elina sanoo. 

ASIANTUNTIJA EMMI PUTKONEN  
Emmi Putkonen on melko uusi kasvo Ornamossa. Koulutukseltaan hän on 
muotoilja, ja parhaillaan hän viimeistelee työnsä ohessa Human-Techonology 
Interaction -maisteriopintoja Tampereen yliopistolla. Emmi toimii Ornamossa 
asiantuntijatehtävissä, tällä hetkellä hän työskentelee Finnish Designers -alustan 
kehityksen sekä vastuullisuuteen liittyvien teemojen ja opiskelijatoiminnan parissa.  
“Odotan erityisesti tulevia kohtaamisia muotoilijoiden kanssa, ja että päästään 
yhdessä kehittämään entistä vaikuttavampaa muotoilijoiden yhteisöä”, Emmi sanoo. 

HILLA UOTILA, YHTEISÖMANAGERI JA VIESTINNÄN ASIANTUNTIJA
Hilla Uotila on viestinnän asiantuntija, jonka ydinosaamista ovat digitaalinen 
vuorovaikutus, strateginen suunnittelu ja markkinointiviestintä. Hän viimeistelee 
viestinnän maisteriopintoja Jyväskylän yliopistossa. Hillan intohimo on kehittää 
organisaatioita, yhteisöjä ja järjestelmiä kohti kestävämpää ja osallistavampaa 
toimintaa. ”Odotan innolla, että pääsemme yhdessä rakentamaan Ornamosta 
muotoilijoiden yhteisöä, joka inspiroi, tukee ja haastaa muutokseen”, Hilla sanoo.

ihmiset

Terveisiä Ornamosta – 
uusia ihmisiä ja työtehtäviä 

kuva 
tulossa

kuva 
tulossa

TEOS-
MYYNTI
Kaapelitehdas, Puristamo  
Tallberginkatu 1 C  Helsinki
ma–pe klo 12–18, la-su klo 11–17

Uniikkia taidetta ja muotoilua 
Osta verkosta ja nouda Kaapelilta tai tilaa kotiinkuljetus
teosmyynti.fi

ORNAMON

12.-20.3.
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Aika: torstai 27.4.2022 klo 18.00
Paikka: Etäyhteys (oma tietokone tai mobiililaite)

O R N A M O N  K E VÄT KO KO U S K U T S U 2 0 2 2

Ornamon kevätkokous järjestetään Zoomissa verkkokokouksena. 
Ilmoittaudu mukaan Ornamon kotisivuilla 27.4.2022 klo 16:00 mennessä.

Osallistumislinkki lähetetään määräaikaan mennessä ilmoittautuneille.

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat kuten toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 sekä 
luodaan katsaus kuluvaan vuoteen. Esityslista on nähtävillä Ornamon kotisivuilla kaksi viikkoa ennen kokousta.

Äänioikeus kokouksessa on Ornamon varsinaisilla jäsenillä, joiden jäsenmaksu on maksettu viimeistään 8 viikkoa 
ennen kokousta (2.3.2022) tai jotka ovat noudattaneet sovittua maksusuunnitelmaa. Äänioikeus on myös Ornamon 

kunniajäsenillä, jotka ovat olleet aikaisemmin varsinaisia jäseniä.

Lämpimästi tervetuloa!

Ornamo ry:n  
sääntömääräinen kevätkokous

K E VÄT KO KO U S K U T S U T   2 0 2 2

Taiteilijat O ry
Aika: Pe 18.3. klo 17.00–18.30

Paikka: Microsoft Teams -etäkokous 
 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:  
hyväksytään Taiteilijat O ry:n vuoden 2021 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.  

Lisäksi valitsemme uusia hallitusjäseniä jo kevätkokouksessa. 
Päätteeksi vapaata keskustelua. Kokouksen esityslista löytyy Taiteilijat O ry:n kotisivuilta  

10 vrk ennen kokousta: www.artists-o.fi
Ilmoittautumislinkki avautuu maaliskuussa, jonka jälkeen lähetämme Teams-kokoukseen linkin  

ja kokousmateriaalin. Etäkokous mahdollistaa osallistumisen myös muilta paikkakunnilta. 
Lämpimästi tervetuloa!

Tekstiilitaiteilijat TEXO ry 

Aika: 12.4.2022 klo 17.30
Kokous järjestetään verkkokouksena Microsoft Teams -sovelluksen avulla.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus.  
Lisäksi yleistä keskustelua ja ajatustenvaihtoa tekstiilialan asioista. Kokouksen päätteeksi  

tuore Vuoden tekstiilitaiteilija 2022 esittäytyy.
Ilmoittaudu kokoukseen 8.4.2022 mennessä: info@tekstiilitaiteilijattexo.fi 

Lähetämme kaikille sähköpostitse ilmoittautuneille osallistumislinkin ja kokousmateriaalin  
lähempänä kokousta. Kokouksen esityslista julkaistaan 10 vrk ennen kokousta TEXOn kotisivuilla  

www.tekstiilitaiteilijattexo.fi
Toivotamme kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleiksi mukaan vaikuttamaan!

Sisustusarkkitehdit SIO ry
Aika: ma 28.3. klo 17.30

Paikka: Teams ja FM Mattson Mora Group Finland Oy 
Sahaajankatu 24  00800 Helsinki

Kokouksen aluksi Aki Helminen esittelee yrityksen  
toimintaa ja uutuuksia.

Ilmoittaudu mukaan 22.3. mennessä: office@sio.fi.
Kerro ilmoittautuessasi tuletko paikan päälle, vai osallistutko Teamsin kautta.

Kevätkokouksen esityslista löytyy SIOn kotisivuilta, os.: www.sio.fi

Syyskokouskutsu 2022 
Sisustusarkkitehdit SIO ry

26.10.2022 klo 17.30–
 

Paikka: Ornamon toimisto ja Teams

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. Lisäksi tehdään henkilövalintoja. 

 
Esityslista julkaistaan syksyllä verkossa: www.sio.fi. 
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Vuoden 2022 sisustusarkkitehtitoimis-
toksi valittu tamperelainen Protest De-
sign Oy on kokoaan suurempi toimisto. 

Tiimiin kuuluu tasan kaksi ihmistä, SIO sisustus-
arkkitehdit Taina Lehtinen ja Marko Nenonen. 
Työtehtävien lista on hulppea. Kaksikko on 
suunnitellut lukuisia  Suomen suurlähetystöjä, 
konsulaatteja ja suurlähettiläiden residens-
sejä ympäri maailmaa, sekä tehnyt opaste- ja 
konseptisuunnittelua useisiin kohteisiin. Lisäksi 
asiakkaina on ollut sairaalakohteita, myymälöitä, 
näyttelyitä ja ravintoloita. 

”Teemme lähinnä julkisia kohteita, mutta 
toimeksiantojen skaala vaihtelee valtavasti, 
olemme suunnitelleet 10 m2 kokoisen myymälän 
ja TAYSin uudistamisessa neliöitä oli 100 000. 
Sairaala-projektissa oma osuutemme kesti kuusi 
vuotta ja se oli vasta alkua,” kertoo Taina. 

Sydämellä 
maailmalle – 
kokoaan isompi  
toimisto
Taina Lehtisen ja Marko Nenosen 
yhteenhitsautunut tiimi tekee 
työtään elämäntapana, uteliaina 
kyseenalaisten totuttuja 
suunnitteluratkaisuja. 

teksti Susanna Björklund     kuvat Protest Design

Tilaajan tarpeet 
ja toiveet ovat 
suunnittelumme 
kivijalka.

Protest Design Oy

• Protest Design Oy, Taina Lehtinen ja 
Marko Nenonen,  perustettu 2006

• Suomen suurlähetystöjä  ja 
suurlähettiläiden virka-asuntoja 
vuodesta 2012 mm. New Yorkissa, 
Berliinissä, Washingtonissa, 
Buenos Airesissa, Ottawassa ja 
Kööpenhaminassa.  

• Sairaalahankkeita OYS 2030 
-hanke, TAYS uudistamisohjelma ja 
etupihahanke, Vaasan Keskussairaala, 
Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus, 
Syömishäiriökeskus, Helsinki

• Pirkanmaan osuuskaupan OKSA-
ravintola konsepti ja ravintolat

• Työympäristöjen kehittämishankkeita 
ja toimitilojen suunnittelua useille 
yrityksille ja kunnille (Helsinki,  
Tampere, Mänttä-Vilppula)

protestdesign.fi

Suomen Ottawan suurlähettilään  residenssin 

1950-luvulta peräisin olevat luonnonkivi- ja 

punapuupinnat saivat rinnalleen suomalaista 

muotoilua ja taidetta, kun uusi sisustus 

valmistui viime syksynä.
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Pariskunta tapasi toisensa opiskellessaan Lahden Muo-
toiluinstituutissa, nykyisessä LAB-ammattikorkeakoulun 
Muotoiluinstituutissa. Jo opintojen alusta heille oli luonte-
vaa työskennellä yhdessä. 

Koulun jälkeen molemmat työskentelivät erikseen muille 
ja jatkoivat maisteriopintoihin Aaltoon, jossa Taina opiskeli 
tilasuunnittelua ja Marko kalustesuunnittelua. Protest 
Design Oy perustettiin vuonna 2006. 

Yhteistyö on saumatonta ja on vaikeaa erotella, mikä 
syntyy kenenkin kynästä. Kaksikko suunnittelee suuret 
linjat, ilmeen ja toiminnallisuudet aina yhdessä, toki kes-
kustellen ja ottaen huomioon tilaajan ja käyttäjän. Markolla 
on vahva tietotekninen osaaminen, hän tekee 3D-mallit ja 
virtuaalityöskentelyn ja suunnittelee tarvittaessa kohteisiin 
myös kalusteita, Taina on vastuussa väreistä, tekstiileistä ja 
materiaaleista.

”Tilaajan tarpeet ja toiveet ovat suunnittelumme kivijalka, 
josta lähdemme liikkeelle, sitten kohteen arkkitehtuuri ja 

erityispiirteet määrittelevät suunnittelutehtävän luonteen,” 
Marko sanoo. 

Pandemia ei ole juurikaan vaikuttanut työskentelyyn. Pro-
test Design on jo pitkään tarjonnut asiakkailleen mahdolli-
suuden käyttää virtuaalilaseja tilojen tarkasteluun valmiina 
ja tutkia yksityiskohtia 360-kameralla kuvattuina. Tarjontaa 
on kehitetty entisestään, ja se on sujuvoittanut projektien 
etenemistä, kun matkustaminen on ollut rajallista. 

Suunnittelijakaksikko on myös alusta asti ollut pari. 
Lasten syntyminen vaikutti elämään tasapainottavasti. 

”Kun työ on yhteinen intohimo ja elämäntapa, työtunteja 
ei lasketa ja työt valuvat helposti yötöiksi. Lasten myötä 
on ollut pakko tehdä pesäeroa työn ja vapaa-ajan välillä. 
Sydämellä teemme silti töitä edelleen,” jatkaa Taina. 

Protest Design kannustaa ja tukee asiakkaitaan myös 
vastuullisten valintojen tekemisessä, materiaalien valinnas-
sa ja pohtien mitä olemassa olevaa rakenteista kalusteisiin 
kannattaa säästää. 

Suomen New Yorkin pää-

konsulaatti ja YK-edustot 

saivat uudet tilat vuonna 

2018. Henkilö kunnan koh-

taamisalueen vahvana vi-

suaalisena elementtinä on 

mittatilaustyönä toteutettu 

orgaaninen puutappikatto 

ja yhteensopivat modulaa-

riset pöydät, jotka voidaan 

liittää toisiinsa magneetein.

Suomen Ottawan suurlähettilään 

virka-asunnon ruokasalin suuri 

pöytä sekä säilytyskalusteet 

suunniteltiin uniikkiin kohteeseen 

sopivaksi. Ne saivat parikseen 

suomalaiset, rakennuksen 

aikakautta viestivät klassikkotuolit 

ja -valaisimet. Maalaus on Leena 

Räsäsen Ei vielä, oikealla Sari 

Majanderin teos sarjasta Printed 

Matter. 

Tampereen yliopistollisen keskussairaalan pääaulasta löytyy 

palveluita niin asiakkaille kuin henkilökunnalle. Kohteeseen 

suunniteltujen, muunneltavien penkkien yläpuolella on Kirsi 

Kaulasen teos Elämän Lähde, jonka kasviaihe toistuu myös 

lasiseinissä. Kohde valmistui vuonna 2019.  

Kuva Anders Portman / Kuvatoimisto Kuvio O
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Vuoden 2022 apurahat jaetaan seuraavasti: 

YLEISRAHASTO
Apuraha on määrältään yhteensä 6 000 € ja se jaetaan yhtenä, kahtena tai 
kolmena apurahana. Rahaston apuraha on osoitettu kaikille Ornamo ry:n 
jäsenille. 

KAARINA AHON RAHASTO
Apuraha on määrältään 2 000 €. Rahaston apuraha on osoitettu kaikille 
Ornamo ry:n keramiikkataiteilijoille. 

EVA JA MAIJA TAIMIN RAHASTO
Apuraha on määrältään 2 x 2 000 €. Eva Taimin apuraha on 
osoitettu Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenille ja Maija Taimin apuraha 
Sisustusarkkitehdit SIO ry:n jäsenille. 

MIRJA TISSARIN RAHASTO
Apuraha on määrältään 2 000 €. Rahaston apuraha on osoitettu 
Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenille. Lisäksi rahasto myöntää 1 000 €:n 
palkinnon vuoden tekstiilitaitelijalle. 

Julkistaminen
Apurahat julkistetaan syksyllä 2022. Julkistuksen aika ja paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. Apurahan saaneille henkilöille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
Lisäksi asiasta tiedotetaan Ornamo-säätiön sivuilla www.ornamosaatio.fi 
sekä Ornamo ry:n tiedotuskanavissa. 

Ornamo-säätiön  
apurahahaku 2022
Ornamo-säätiön apurahahaku on käynnistynyt! 
Säätiön vuoden 2022 apurahahaussa etsitään 
mielenkiintoisia, korkeatasoisia ja ajankohtaisia projekteja, 
joissa hakijan suunnittelufilosofia nousee vahvasti esiin. 

Apurahahakemus

 • Laaditaan A4-kokoiselle, 
enintään 8 sivua pitkälle 
asiakirjalle. 

 • Hakemuksessa tulee esitellä teos 
tai hanke kirjallisesti kotimaisella 
kielellä tai englanniksi sekä kuvin 
ja/tai piirroksin (max 6 kuvaa). 

 • Mukaan tulee liittää hakijan 
ansioluettelo (Curriculum Vitae). 

 • Hakemus tulee toimittaa yhtenä 
PDF-tiedostona (max 4 Mt) 
sähköpostitse osoitteeseen 
saatio@ornamo.fi tai printattuna 
tulosteena Ornamo ry:n 
toimistolle sunnuntaihin 24.04. 
2022 klo 23.59 mennessä. 
Osoite: Annankatu 16 B 35–36, 
00120 Helsinki. 

 • Sähköpostin viestikenttään tai 
kirjekuoreen merkintä: Ornamo-
säätiö / apurahahakemus 2022. 

Hakemuksia ei palauteta. Lisäksi 
säätiö edellyttää apurahansaajalta 
kirjallista selvitystä apurahan 
käytöstä yhden vuoden sisällä 
päätöksestä.

Lisätietoja antaa Ornamo-säätiön 
asiamies: saatio@ornamo.fi  
puh. 043 2112 723

Ornamo-säätiö sr on perustettu vuonna 1994. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Ornamo ry:n jäsenten työtä ja tunnettuutta. 
Ornamo-säätiön omistukseen kuuluu merkittäviä muotoilualan rahastoja. Säätiön tehtävänä on vaalia rahastojen taustalla olevien 

taiteilijoiden ja muotoilijoiden henkistä ja rahallista pääomaa sekä jakaa rahastojen tuotosta apurahoja ja tunnustuspalkintoja Ornamo 
ry:n jäsenille. Päätös rahastoista myönnettävien apurahojen ja palkintojen jakamisesta tehdään vuosittain taloudellisen tilanteen mukaan. 

Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kuusi Ornamo ry:n nimeämää henkilöä. Apurahan saajan päättää  
Ornamo-säätiön hallitus Ornamo ry:n stipenditoimikunnalta saatavan ehdotuksen pohjalta.

www.ornamosaatio.fi

Antti Nurmesniemi -jatkokoulutusapuraha 
haettavana 1.2.- 30.4.2022

Askon Säätiö myöntää kohdeapurahoja 
muotoilun ja arkkitehtuurin taiteelliseen 

toimintaan ja luovaan työhön, tuote-
kehitykseen sekä alan ammattilaisten 

 kansainvälistymiseen.

Lisätietoja
askonsaatio.fi



Ornamon lehti  1/2022
Ornamon jäsenlehti toteutetaan  

Gerda ja Salomo Wuorion säätiön tuella.  

Päätoimittaja  Salla Heinänen

Toimitussihteeri  Elina Perttula, elina.perttula@ornamo.fi, + 358 43 211 0755  

Ulkoasu  Tikka Talvenheimo 

Ornamon ilmoitukset ja ilmoitusmyynti, toimitus  

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

KAKSI NUMEROA VUONNA 2022

Ornamon lehti  1   Aineisto 27.1. ilm. 3.3.

MUOTO-lehti Aineisto 8.8. ilm. 7.9.

Aineistovaatimus  Aineistot PDF-muodossa, leikkausvara 3 mm

  Kuvien resoluutio 300 dpi

  Värillisyys CMYK

Painos   3 000 kpl / 4 000 kpl

Painopaikka Grano

Koko   210 x 280 mm

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

ILMOITUSHINNAT   NUMERO 1 / MUOTO-LEHTI*

Takakansi  

210 x 240 mm + 3 mm   1 500 € / 1 600€* 

Takakannen tai etukannen  

sisäsivu 210 x 280 mm + 3 mm   1 350 € /1 450€ *  

1/1 sivu 210 x 280 mm + 3 mm   1 200 € /1 300€ * 

1/2 sivu, pysty 97 x 280 mm + 3 mm   950 € / 1050€ *  

1/2 sivu, vaaka 210 x 132 mm + 3 mm   950 € / 1050€ *  

1/4 sivu 97 x 132 mm   700 € / 800€ * 

1/8 sivu 97 x 66 mm   450 € / 550 € * 

*) Erikoisnumero, jako normaalijakelun lisäksi Habitaressa ja ID Helsingissä

Materiaali lehteen tulee toimittaa aineistopäivään mennessä 

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

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

painokelpoisina, resoluutio 300 dpi.

Mediakortti  www.ornamo.fi/maksullinen-nakyvyys/

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

ISSN 2341-7781 (painettu)

ISSN 2341-779X (verkkojulkaisu) Ornamo 
Annankatu 16 B 35–36 
00120 Helsinki
ornamo.fi
finnishdesigners.fi 
Ornamon toimisto on avoinna  
ark. klo 9–17.

ORNAMO RY
ORNAMO ART AND DESIGN FINLAND

Iiris Adenius 
Lakimies
Jäsenneuvonta ma ja to klo 9–17
p. 043 211 2723 
iiris.adenius@ornamo.fi 

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

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

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

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

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

Emmi Putkonen
Asiantuntija 
emmi.putkonen@ornamo.fi 

Anna Rikkinen  
Asiantuntija, taide 
p. 044 743 3577
anna.rikkinen@ornamo.fi

Katja Soini 
Ornamon puheenjohtaja 
katja.soini@ornamo.fi 

Hilla Uotila
yhteisömanageri 
p. 044 762 0509
hilla.uotila@ornamo.fi

Media. 

PÄIVITÄ TILAT NOPEASTI TOIMINNAN HÄIRIINTYMÄTTÄ! Antaliksen 
Coala Interior Film -sisustuskalvojen valikoima kattaa yli 650 aidontuntuista 
upeaa vaihtoehtoa, joilla päivität pinnat hetkessä. Materiaalit jäljittelevät 
puuta, luonnonkiveä, marmoria, nahkaa, kangasta ja metallia. Saatavana 
myös yksivärisiä ja kimaltelevia Glitter-vaihtoehtoja. Lämpökäsittelyllä nämä 
kalvot muovautuvat myös kaareville pinnoille, joten saat kätevästi päivitettyä 
niin seinät, tasot kuin huonekalutkin. Kysy lisää - Just ask Antalis!

COALA INTERIOR FILM MARBLE

KN04

NE42

R5

MK08

NE36

NE47

J3

ANNA TILOILLESI
UUSI ELÄMÄ
COALA INTERIOR FILM

COALA INTERIOR FILM SOLID COLOR

COALA INTERIOR FILM LEATHER

COALA INTERIOR FILM GLITTER

COALA INTERIOR FILM FABRIC

COALA INTERIOR FILM STONE

COALA INTERIOR FILM METALLIC

www.antalis.fi | 0201 800 254
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Kaikkea 
ei tarvitse 
omistaa!

Kun työympäristö toteutetaan palveluna, ei tarvitse kantaa huolta sen sopivuudesta 

uuden työn haasteissa. Joustavan palvelumme kautta voit vaikka vuokrata markkinoiden 

parhaan PodBooth-puhelinkopin tai saada apua koko työympäristön suunnittelussa, 

toteutuksessa ja optimoinnissa. Näin työympäristösi on aina parhaimmillaan.  

  

→ martela.com/fi/tyoymparisto-palveluna
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