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Ornamo-Säätiö palkitsi suomalaisen muotoiluperinteen vaalijoita ja kehittäjiä 

Vuonna 2015 Ornamo-Säätiö jakoi neljä apurahaa, joista jokainen on suuruudeltaan 2 500 euroa.  

 

Ornamo-Säätiön yleisrahaston apuraha 2 500 € Anne-Mari Pahkalalle 

Vaatesuunnittelija Anne-Mari Pahkalan työskentelyä kuvaa määrätietoisuus, taiteellinen intohimo ja 

kädentaidot. Silkkivaatteiden käsintehty koristeellisuus ja ajattomuus perustuvat vankkaan haluun luoda 

juhlavaatteita. Pahkalan käyttämä materiaali ja osaava vaatesuunnittelu luovat innostavia esimerkkejä 

suomalaisesta muotitaiteesta.  

Kiitettävää on myös yhteistyö, jota Pahkala on tehnyt taitavan valokuvaajan kanssa malliston 

markkinointityössä ja muotoilijan kanssa silkkimateriaalin ja lasikorujen yhdistämisessä. Suunnittelijan 

uskallus esitellä töitään pop up -kaupassa tavanomaisempien vaatemallistojen keskellä kuvastaa kykyä ja 

halua ymmärtää monenlaisten asiakkaiden tarpeita.  

Ornamo-Säätiön tavoitteena on tukea uutta luovaa innovatiivisuutta, josta Pahkalan mallistokuvat kertovat. 

Töistä huokuu elämyksellisyys ja tarinankerronta.  

 

Eva ja Maija Taimi -rahaston apuraha 2 500 € työryhmälle Nisonen-Keskinen-Syvänoja  

Apuraha myönnetään 15. Lodzin tekstiilitriennaalin osallistumis- ja näyttelykuluihin. Tekstiilitaiteilija Nina 

Nisosen, tekstiilitaiteilija Merja Keskisen ja muotoilija Janna Syvänojan teokset ilmentävät voimakasta ja 

vahvaa materiaalien tuntemusta, värien käytön herkkyyttä ja sormituntumaa nyansseihin, perinteisten ja 

uusien tekniikoiden hallintaa ja soveltamista uusiin asiayhteyksiin. Teokset uudistavat ja vievät alaa 

eteenpäin. Työt edustavat tekstiilitaiteen kärkeä ja edistävät sekä Eva ja Maija Taimen että tekstiilitaiteen 

arvoja ja tavoitteita kansainväliselle foorumille. 

 

Eva ja Maija Taimi -rahaston apuraha 2 500 € Teemu Järvelle 

Sisustusarkkitehti SIO Teemu Järvi on määrätietoisesti tuottanut mallistoa, joka kehittyy jatkuvasti ja 

laajenee teoksista tuotteiksi. Teemu Järvi osaa esimerkillisesti yhdistää taiteellisen osaamisensa 

kaupallisuuteen. 



SIO:n hallitus näkee Teemu Järven konseptissa paljon mahdollisuuksia; tuotantotekniikoiden kehittyessä 

myös sisustukseen liittyvinä tuotteina. SIO:n hallitus haluaa tukea Teemu Järveä oman malliston 

kehittämistyössä. 

 

Mirja Tissarin apuraha 2 500 € Deepa Panchamialle  

Tekstiilitaiteilija Deepa Panchamia on kehittänyt kolmiulotteisen, omaperäisen menetelmän rakentaa muun 

muassa neliöistä kuultavia ja valoa läpäiseviä tekstiilirakennelmia. Panchamia haluaa kehittää keksimäänsä 

tekniikkaa eteenpäin. Apuraha myönnetään työskentelyyn ja osallistumiseen näyttelyyn Etelä-Koreassa. 

Näyttely nähdään myös Suomessa, joka on lisäperuste valinnalle. Mirja Tissari kehitteli kolmiuloitteista 

kudontatekniikkaa ja Panchamian tekstiileissä näkyy samanlaisia kokeellisuuden mahdollisuuksia.  

 

Ornamo-Säätiön yleisrahasto 

Ornamo-Säätiön omistukseen kuuluu useita merkittäviä muotoilualan rahastoja ja testamentteja, joiden 

tuotosta säätiö jakaa vuosittain apurahoja muotoilijoille, suunnittelijoille ja taiteilijoille. Säätiö ottaa 

vastaan lahjoituksia ja testamentteja voidakseen toimia tarkoituksensa mukaisesti. 

Ornamo-Säätiön yleisrahasto muodostuu lahjoituksista, joita ovat antaneet muuan muassa Kaj Franck, Alva 

Bergroth, Arttu Brummer, Hannu Kähönen, Eeva Renvall, Marja Suna, Lena Strömberg, Ilmari Tapiovaara, 

H.J. ja Irmeli Viherjuuri, Anna-Liisa Wiikeri sekä Gerda ja Salomo Wuorion testamentti. 

 

Ornamo-Säätiö 

Ornamo-Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Ornamon jäsenten työtä suomalaisen lähiympäristön 

suunnittelun, taidekäsityön, teollisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, vaatesuunnittelun ja 

tekstiilitaiteen alalla ja tehdä niiden saavutukset laajalti tunnetuksi.  

Ornamo-Säätiölle on tärkeää vaalia sen omistuksessa olevien rahastojen taustalla olevia arvoja ja perintöä 

sekä niiden toteutumista myös tulevaisuudessa. Ornamo-Säätiö jakaa vuonna 2015 apurahoina yhteensä 10 

000 euroa. Apurahat myönnetään merkittäviltä muotoilijoilta perintöinä ja lahjoituksina saaduista varoista, 

lahjoittajien suunnitteluideologiaa ja arvoja kunnioittaen.  

 

Lisätiedot: 

Risto Koli, Ornamo-Säätiön asiamies 

risto.koli@pp.inet.fi, 0500 413 815 

www.ornamosaatio.fi 

 

Kuvapyynnöt:  

Krista Launonen, Sisältötoimisto Launonen&Lehtonen 

krista.launonen@launonenlehtonen, p. 044 7099 888 


