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Mikä on työssäsi parasta?
Parasta on uuden tuotteen ideointi, joka voi olla välillä hyvinkin villiä. Pi-
dän siitä, että saan miettiä ratkaisuja yhdessä mieheni ja tyttäreni kans-
sa. Perheyrityksessä työtä tekee sydämellä ja sillä ajatuksella, että työni 
olisi kunniaksi isoisälleni Aarne Lehtorinteelle, joka oli myös käsityöläi-
nen ja yrittäjä.

Mikä on ollut rakkain projektisi?
Olen muotoilun saralla vasta alkutaipaleella, mutta graafisena suunnitte-
lijana joutunut tietenkin monenlaisten projektien eteen. Haastavin, mut-
ta samalla rakkain projektini on ollut juuri tämän tuotteen suunnittelu 
ja toteutus. Pidän haasteista, ja niiden ratkominen tuo sisältöä työhön.

Miltä muoto2014-voitto tuntuu?
Voitto tuntuu uskomattomalta. Olemme niin tuore suunnittelu- ja muo-
toilualan yritys ja tuotteemme valinta Muoto2014- kilpailun ehdokkaak-

si oli jo voitto sinänsä. Olen ääret-
tömän iloinen siitä, että äänestäjät 
ovat valinneet tuotteemme par-
haaksi. Suuret kiitokset siitä!

design Teija Lehtola design Antti-Jussi Silvennoinen 
ja Pekka Kuivamäki

VANHAN YLIOPPILASTALON 
KAHVILASSA
8.9.–4.10.

TORSTAISIN TAPAHTUU!

POIKKEA VANHALLE

TOIMITUKSEN TORSTAIT  
11.9., 25.9. JA 2.10.
KLO 16.30–18

OHJELMASSA

Voittajahaastattelut kello 17. 
Mukana mm. Elämäntyö-palkinnon  
voittanut Vuokko Nurmesniemi

Ruokateko-palkinnon voittanut 3 Kaverin 
Jäätelö maistattaa herkullisia jäätelöitä. 
Valitse suosikkimakusi!

eLombardin antiikkiasiantuntija Maria 
Ekman-Kolari arvioi yhdessä muiden 
huippuammattilaisten kanssa antiikkia. 
Tuo lempiesineesi tai kuva siitä, ja saat 
heti ilmaisen arvion

Temalin sisustussuunnittelijat auttavat 
klo 16.30–19 keittiö- tai kylpyhuonesuun-
nitelman tekemisessä. Ota pohjapiirros 
mukaasi ja saat ilmaisen suunnittelun 
ja kalusteista 20 % alennuksen. Jos et 
pääse paikalle, voit varata ajan suoraan 
terhi.hoglund@temal.fi. Mainitse koodi 
Muoto2014

Kukkakauppa Inbloomin ammattilaiset 
antavat leikkokukkien hoito-ohjeita ja pie-
nen budjetin kukkavinkkejä sekä kertovat 
kukkien käytöstä kattauksessa
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Mikä on työssäsi parasta?
Työ, jota saan tehdä, pitää minut vireänä. Seuraan koko ajan, mitä uut-
ta muodissa, arkkitehtuurissa ja designissa tapahtuu. Työssäni täytyy 
olla aktiivinen ja utelias. Minun täytyy koko ajan pystyä antamaan jo-
tain uutta, en voi olla kopiokone. Ilman asiakkaitani en olisi koskaan 
voinut toteuttaa itseäni.

Mikä on ollut rakkain projektisi?
Elämäni aikana on ollut paljon asioita, jotka ovat olleet tärkeitä. Kai-
kella on ollut merkitys. Minulla on ollut harvinaisen hienot opettajat 
urani aikana. Minulla on ollut mieheni Antti, joka on ollut suuri asia 
elämässäni. Olemme nähneet yhdessä maailmaa, jakaneet ja kokeneet 
paljon asioita yhdessä.

Miltä Muoto2014-voitto tuntuu?
Minulta meni jalat alta. Tämä oli suuri yllätys, jota arvostan todella 

ja olen kiitollinen. Meitä oli ehdok-
kaana kolme ammattinsa osaavaa 
suunnittelijaa, ja oli mahdottomuus 
sanoa, kuka voittaa. Kaikki kolme 
olemme voittajia.

Vuokko Nurmesniemi 
on tekstiili- ja vaate-
suunnittelija, joka 
valmistui alun perin 
keramiikkataiteilijaksi 
Helsingin Taideteollisesta 
oppilaitoksesta vuonna 
1952. Nurmesniemi on 
työskennellyt Nuutajärven 
lasitehtaalla ja Marimekon 
suunnittelijana. Hän 
perusti vuonna 1964 oman 
yrityksen Vuokko Oy:n.

Teija Lehtola on graafikko 
ja valmistunut kesäkuussa 
Aalto yliopistosta taiteen 
maisteriksi. Työskentelee 
perheyrityksessään 
Lehtorinne design 
studiossa, ja opettaa 
graafista suunnittelua 
Pekka Halosen 
akatemiassa ja 
Metropoliassa.

RAADIN PERUSTELUT:
Vuokko Nurmesniemi on 
modernin suomalaisen muodin 
luoja. Hän on ollut aina vahva 
oman tiensä kulkija ja avannut 
nuoremmille sukupolville 
myös kansainvälisiä ovia. 
Nurmesniemi on valoisa, 
optimistinen ja uskomattoman 
energinen, pitkän hienon uran 
yrittäjänä luonut suunnittelija. 

RAADIN PERUSTELUT:
Compleated-valaisin 
on loistava oivallus 
aaltopahvin uudenlaisesta 
käyttötarkoituksesta. 
Perinteisesti pakkauksiin 
käytetystä materiaalista on 
suunniteltu kokoon taittuva, 
kevyt ja ilmava valaisin, 
jonka pintaan voi helposti 
printata erilaisia kuoseja. 
Pienen pakkauskokonsa 
vuoksi oiva tuote myytäväksi 
nettikaupoissa. Helposti 
kierrätettävä.

YLEISÖÄÄNESTYKSEN VOITTAJAT

Mikä on työssänne parasta?
Oman tuotemerkin kanssa toimiessa haastavinta, mutta toisaalta pal-
kitsevinta on se, että meillä on kaikki langat käsissämme aina tuotteen 
suunnittelusta valmistukseen ja markkinointiin asti. Kun tuotteen tun-
tee sataprosenttisesti omakseen, niin silloin jokainen myyty tuote ja ke-
hut lämmittävät mieltä.

Mikä on ollut rakkain projektinne?
Compleated-valaisimen suunnittelu on ollut yksi antoisimpia ja opet-
tavaisimpia projekteja, joita olemme toteuttaneet. Se on kuitenkin vain 
yksi osa suurempaa kokonaisuutta, &Bros-tuotemerkin rakentamista.

Miltä Muoto2014-voitto tuntuu?
Kun on tehnyt paljon töitä asian eteen, johon uskoo ja josta nauttii, tun-
tuu tällainen tunnustus älyttömän hyvältä. Hienoa, että työ ei ole men-
nyt harakoille.

Pekka Kuivamäki 
(vas.) ja Antti-Jussi 
Silvennoinen perustivat 
&Brosin vuonna 2011 
Aalto-yliopiston 
maisteriopintojensa 
aikana yhdessä kahden 
muun suunnittelijan 
kanssa. &Brosin tuotteet 
ovat pääasiassa kodin 
esineitä, tekstiilejä ja 
valaisimia.
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RAADIN PERUSTELUT:
Metallin siro olemus ja 
materiaalin luonteva käyttö 
viehättävät. Takkapuiden 
laittaminen seinälle on 
uudenlainen ajatus. Elegantti 
musta tai valkoinen Wood 
Rack ja halot yhdessä ovat 
kuin taideteos. Teline on 
sekä käytännöllinen että 
visuaalisesti kaunis.
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KALUSTE TEKSTIILI
LUNDIA HYPNOPOMPIC-KUVAKUDOKSET 

Mikä on työssänne parasta?
M: Ihmiset Lundialla, meillä on tekemisen meininki. Jaamme 
vastuuta, jokainen saa olla päivittämässä Lundia-brändiä.
L: Jokainen työpäivä on erilainen ja saan tehdä työtä monipuoli-
sesti. On ilo ja kunnia saada olla mukana rakentamassa vanhasta 
perinteisestä yrityksestä uudenlaista.

Mikä on mielestänne onnistunein tuotteenne?
M: Lundia Classic on massiivipuusta tehtyä laatua, joka elää ko-
deissa pitkään. Kaikki uudetkin kalusteet sopivat yhteen 50 vuot-
ta sitten ostettujen tuotteiden kanssa.
L: Lundia Classic on mahtava tuoteperhe, jota voi muunnella lo-
puttomasti tarpeen mukaan.

Miltä Muoto2014-voitto tuntuu?
M: Oi kiitos, se on mielettömän upeaa! Vetää ihan sanattomaksi. 
Kiitos kuuluu koko Lundia-tiimille.
L: Kun saimme tietää voitosta, olisimme halunneet huutaa sen 
heti koko maailmalle. On hienoa, että tiimin loistava työ on huo-
mattu, ja se palkitaan.

design Kustaa Saksi

Mikä on parasta työssäsi?
Tunne, kun inspiraatio ja ideat alkavat konkretisoitua. Silloin tulee pakot-
tava, lähes lapsenomainen tarve päästä toteuttamaan ideoita. Toinen mah-
tava asia on suunnittelijan vapaus, joka voi samalla olla pelottavaakin. Ai-
noa rajoite on oma mielikuvitus. 

Mikä on ollut rakkain projektisi?
Parhaita ja kiinnostavimpia töitä ovat olleet sellaiset projektit, joissa on 
päässyt rikkomaan raja-aitoja. Vuoden 2013 Tukholman huonekalumes-
suille tein yhdessä ruotsalaisarkkitehti Gert Wingårdhin kanssa paperi-
installaation. Lopputulos oli 700 000 A4-arkkia sisältänyt kolmiulottei-
nen tilataideteos.

Hypnopompic-projekti on myös ollut mieleinen, sillä se on ollut tun-
keutumiseni tekstiilipuolelle. Projektin ja töiden taustalla on unimaail-
masta kumpuavat kuviot sekä värit. Kudonnaiset muistuttavat perinteisiä 
kotimaisia ryijyjä, mutta toteutustapa on eri.

Miltä Muoto2014-voitto tuntuu?
Tämä on tosi hieno kunnianosoitus, 
etenkin koska olen tekstiilipuolella 
uusi tekijä. Toivon voiton rohkaise-
van taiteilijoita ja suunnittelijoita rik-
komaan eri taiteenalojen rajoja ja ko-
keilemaan rohkeasti jotakin uutta. 

Kuvittaja Kustaa Saksi 
on valmistunut Lahden 
Muotoiluinstituutista. 
Saksi on suunnitellut 
Hypnopompic-
taidetekstiilisarjan, 
johon kuuluu kahdeksan 
uniikkia jacquard-
kudontatekniikalla 
tehtyä kuvakudosta. 

Lundia on vuonna 1948 
perustettu perheyritys. 
Harald Lundqvistin 
suunnittelema Lundia 
Classic on suomalainen 
design-klassikko. 
Valikoimaan kuuluu 
kalusteiden lisäksi 
valaisimia. Lundian 
toimitusjohtaja on 
Michaela von Wendt (oik.)
ja markkinoinnista sekä 
viestinnästä vastaa  
Lotta Fagerlund.

RAADIN PERUSTELUT:
Suomalainen, rehevä luonto kukkii 
kansainvälisesti menestyneen 
Saksin töissä. Lähes psykedeelinen, 
tajunnan räjäyttävä värien 
käyttö on rohkea tapa lähestyä 
taidekäsityötä. Perinteisen ryijyn 
uudistaminen ja siinä onnistuminen 
on hieno saavutus.

RAADIN VALINNAT

RAADIN PERUSTELUT:
Lundia on perinteet 
omaava yritys, joka on 
onnistunut designin 
avulla uudistamaan 
tuotekonseptinsa ja 
huonekalusuunnittelunsa. 
Päivitetyt säilytyskalusteet 
ja uudet tuotteet, 
kuten Lofty-sänky, 
ovat tulosta hyvästä 
yhteistyöstä lahjakkaiden 
suunnittelijoiden kanssa.

RUOKATEKO LUPAUS
KOLMEN KAVERIN JÄÄTELÖ LAURA VÄINÖLÄ

Mikä työssänne on parasta?
Jäätelön teossa on oma viehätyksensä, kun saa lähteä tekemään jotain 
ihan alusta alkaen. Meillä on paljon ideoita ja uusien tuotteiden ja ma-
kujen kehitteleminen onkin parasta työssämme. Vahvuutemme pelaa-
vat erittäin hyvin yhteen ja yhdessä työskenteleminen on palkitsevaa. 

Mikä on mielestänne onnistunein tuotteenne?
Suosituin tuotteemme on Vadelma & Valkosuklaa ja toiseksi suosituin 
on Mustikka & Kardemumma ja kolmanneksi Suklaa. Omasta mie-
lestämme onnistunein tuotteemme on Mustikka & Kardemumma ja 
maultaan tasapainoisin jäätelö puolestaan Vadelma & Valkosuklaa.

Miltä Muoto2014-voitto tuntuu?
Voitto tuntuu hyvin yllättävältä, koska olemme toimineet niin lyhyen 
aikaa. Myös asiakkaiden positiiviset viestit ovat yllättäneet, mutta sa-
malla myös antaneet voimaa jatkaa eteenpäin, sillä töitä on tehty pal-
jon. Olemme hyvin kiitollisia ja onnellisia molemmista.

Mikä on parasta työssäsi?
Arvostan vapautta ja sitä, että voin valita, mitä teen ja kenen kanssa. 
On hienoa päästä tekemään yhteistyötä arvostamiensa suunnittelijoi-
den ja tekijöiden kanssa. Myös laaja-alaisuus on tärkeää ja se, että pää-
see kasvattamaan osaamistaan.

Mikä on ollut rakkain projektisi?
On vaikeaa nimetä yksittäistä projektia monen niin erilaisen joukos-
ta. Usein se on juuri meneillään oleva juttu, sillä paneudun projektei-
hin aina niin paljon. Vaikka minulla on graafisen suunnittelijan taus-
ta, kolmiulotteisuus on aina tuntunut luontevalta. Tästä syystä Flora 
& Laura on viimeaikaisista projekteista mieleinen, sillä sen puitteis-
sa pääsen luomaan tiloja, tilaisuuksia sekä erilaisia kuvauksia. Pääsen 
kokeilemaan uutta.

Miltä Muoto2014-voitto tuntuu?
Voitto tuntuu hienolta kunnianosoitukselta ja kannustukselta arvoval-
taiselta raadilta. Minusta on tärkeää kannustaa nuoria tekijöitä jatka-
maan työtään ja uskomaan itseensä. 

Laura Väinölä on 
Lahden Muotoilu-
instituutista graafikoksi 
valmistunut muotoilija. 
Suunnittelu- ja 
stailaustöidensä  
ohella Väinölä on 
perustanut virtuaalisen 
kukkakaupan,  
Flora & Laura.

Kolmen kaverin jäätelö 
on pieni vuonna 2012 
perustettu jäätelötehdas, 
joka sijaitsee Helsingissä. 
Nimensä mukaisesti sen 
perustivat kolme kaverusta, 
Heikki Huotari (vas.),  
Sauli Saarnisto (keskellä) 
ja Ilkka Wikholm. Yrityksen 
perusajatuksena on 
valmistaa erinomaista 
jäätelöä puhtaista ja 
raikkaista lähellä tuotetuista 
kotimaisista raaka-aineista.

RAADIN  
PERUSTELUT:
Laura Väinölä on suun-
nittelijana monipuoli-
nen ja ennakkoluulo-
ton. Hän on omaksunut 
rohkeasti ajattelun va-
pauden. Väinölällä on 
työhönsä iloinen ote, 
jolla hän tuo uudenlai-
sen ilmeen suomalai-
seen suunnitteluun.

RAADIN PERUSTELUT:
Monella on unelma perustaa 
oma yritys. Kolmen Kaverin 
Jäätelö on loistava esimerkki 
rohkeudesta ja kunnianhimosta. 
Vuonna 2013 markkinoille tulleita 
kotimaisista raaka-aineista 
valmistettuja jäätelöitä myydään 
jo yli 250 jälleenmyyntipisteessä. 
Herkulliset tuotteet puhuvat 
puolestaan.

KOTI JA KEITTIÖ 9/2014 35KOTI JA KEITTIÖ 9/201434


