
 
 
 
 

 
 
 

 
ENNAKKOTIEDOTE 12.9.2013. Julkaisuvapaa 18.9.2013 klo 12 
 
Ornamo-säätiö palkitsee suomalaisen muotoiluperinteen jatkajia ja 
uudistajia 
 
Kaj Franck, Mirja Tissari, Kaarina Aho, Eva ja Maija Taimi – merkittävien muotoilijoiden työ 
on kivijalka, jolle uusi muotoilu rakentaa. 
 
Ornamo-säätiölle on tärkeää vaalia sen omistuksessa olevien rahastojen taustalla olevia arvoja ja 
perintöä sekä niiden toteutumista myös tulevaisuudessa. Ornamo-säätiö jakaa vuonna 2013 
apurahoina yhteensä 30 000 euroa. Apurahat myönnetään merkittäviltä muotoilijoilta perintöinä ja 
lahjoituksina saaduista varoista, lahjoittajien suunnitteluideologiaa ja arvoja kunnioittaen.  
 
Mirja Tissarin rahaston stipendi Nina Nisoselle 
 
Tekstiilitaiteilija Mirja Tissari oli monilahjakkuus, joka suunnitteli sekä kudottuja että painettuja 
kankaita ja teki kirjontatöitä. Lisäksi hän toimi opettajana kotiteollisuuskoulussa sekä Omin Käsin -
lehden avustajana ja taittajana. Mirja Tissari valmistui Taideteollisesta oppilaitoksesta vuonna 
1957 ja työskenteli sittemmin muun muassa Finlayson-Forssa Oy:llä,  Barker-Littoinen Oy:llä ja 
Vantaan kutomolla. Voimakkaat perusvärit, kukkakuviot ja tasaraidat ovat ominaisia Tissarin 
painokankaille. 
 
1980-luvulta alkaen Tissari omistautui vapaalle taiteelliselle työlle. Muun muassa hänen näyttäviä 
täkänöitään oli esillä näyttelyissä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Vuonna 1985 Mirja Tissarille 
myönnettiin valtion taideteollisuuspalkinto. 
  
Mirja Tissarin rahaston stipendeillä tuetaan TEXO:n jäsenien taiteellista työtä. Tänä vuonna 
Tissarin rahaston stipendin saa Nina Nisonen, joka on omailmeinen ja monipuolinen 
tekstiilitaiteen taitaja ja edistäjä. Hän käsittelee muodon muuttumista, liikettä ja hajoamista 
lähtökohtanaan esimerkiksi ihmisen kehon liikkeet tanssitunnilla tai toukan jäljistä puunkuoren 
sisäpinnalla. Nisonen on edennyt ilmaisussaan rohkeasti uusille alueille ja kehittänyt 
ilmaisutekniikkojaan kokeilevasti uudenlaisilla materiaali- ja tekniikkayhdistelmillä.  
 
Kaj Franckin rahaston stipendi Outi Puron yhteistyöhankkeelle Toy Revolution 
 
Merkittäviä yksittäisiä säätiön hallinnoimia omaisuuksia on Kaj Franckin Teollisuustaiteen Liitto 
Ornamo ry:lle testamenttaama aineellinen ja henkinen perintö mallioikeuksineen. Franckin 
rahaston stipendillä palkitaan Outi Puro ja työryhmä. Leluprojektissa Toy Revolution / 
Leluvallankumous on mukana neljä taiteen ja muotoilun ammattilaista; kuvanveistäjä Outi Puro, 
graafikko, kuvittaja, lastenkirjailija Anne Vasko, kuvanveistäjä Heath Nash, Etelä-Afrikka ja 
muotoilija Kumvana Gomani, Kamputsea/Ruotsi. Heitä yhdistää halu kehittää vastuullista 
muotoilua ja tuotteita, joilla on tarina ja sielu. Toy Revolution -hankkeen yritysyhteistyökumppanina 
on suomalainen Mum's suomalaisten lasten suunnittelemine lelumallistoineen. 
 
Outi Purolle luovutetaan myös Ornamo-säätiön Kaj Franckin mallistosta tuottama erityispalkinto, 
lasinen Kunniakartio-veistos.  
 
Ornamo-säätiö 
 
Ornamo-säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Ornamon jäsenten työtä suomalaisen 
lähiympäristön suunnittelun, taidekäsityön, teollisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, 
vaatesuunnittelun ja tekstiilitaiteen kentässä ja tehdä niiden saavutukset laajalti tunnetuksi. 
Ornamo-säätiö jakaa vuosittain työskentelyapurahoja, stipendejä ja tunnustuspalkintoja 
muotoilijoille, suunnittelijoille ja taiteilijoille. Säätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja 
voidakseen toimia tarkoituksensa mukaisesti.  
 
Vuoden 2013 apurahojen saajat julkaistaan keskiviikkona 18.9. klo 12 Habitaressa Ahead!-
areenalla.  



 
 
Palkittavat 2013 ja perustelut: 

Nina Nisonen, Mirja Tissarin rahasto, 5000 euroa 
Tekstiilitaiteilija Nina Nisonen on omailmeinen ja monipuolinen tekstiilitaiteen taitaja ja edistäjä. 
Hän on edennyt ilmaisussaan  rohkeasti uusille alueille ja kehittänyt viime aikoina 
ilmaisutekniikoitaan kokeilevasti uudenlaisilla materiaali- ja tekniikkayhdistelmillä. Apuraha 
myönnetään näyttelyteosten toteuttamiseen ja näyttelyn järjestämiseen. 

Outi Puro, Kaj Franckin rahasto, 5000 euroa 
Kuvanveistäjä Outi Puron yhteistyöprojekti Toy Revolution on kiinnostava hanke, jossa on näyttöä 
muotoilun ulottuvuudesta lapsista aikuisille, taiteesta käsityöhön ja mantereelta toiselle. 
Hankkeessa huolehditaan materiaalien ekologisuudesta ja sopivuudesta erityisesti lasten leluihin.  
 
Maija Arela, Eeva ja Maija Taimin rahasto, 5000 euroa 
Tekstiilitaiteilija Maija Arela on pitkän linjan toimija suomalaisen teollisen tekstiilisuunnittelun 
alueella Hän on toiminut etenkin painokankaan parissa sekä on ansioitunut väri- ja 
trendikonseptien käytön edistäjänä. Viime aikoina Arela on uudistunut neuletuotteiden ja 
asusteiden suunnittelijana sekä paneutunut ansiokkaasti kasmirvillan käyttömahdollisuuksiin. 
Apuraha luovutetaan tuotemerkki Arelalizzan kehittämiseen ja puhdaslinjaisten, sekä 
korkealaatuisten kasmirvillatuotteiden jatkokehittelyyn. 
 
Lea Sarasjoki, Eeva ja Maija Taimin rahasto, 5000 euroa 
Muotoilija Lea Sarasjoen LAVA-projekti osallistaa kaupunkilaisia ja tuo muotoilijan ammatinkuvaa 
lähemmäksi jokapäiväistä arkea. Projekti antaa osallistujille mahdollisuuden kehittää ideoita ja 
luoda uutta. Sarasjoen projekti jatkaa WDC-vuoden luomaa henkeä. 
 
Saana Murtti, Kaarina Ahon rahasto, 5000 euroa 
Apuraha myönnetään osaavalle ja kiinnostavalle keramiikkataiteilijalle Arabian taideosastolla 
työskentelyyn ja tulevan näyttelyprojektin tuottamiseen. 
 
Ulla-Kirsti Junttila ja työryhmä, Yleisrahasto, 5000 euroa 
Teollinen muotoilija Ulla-Kirsti Junttila suunnittelee Eeva-Liisa Rautalahden kanssa tarpeellista 
lisäystä RT-kortistoon, Taide rakennushankkeessa. Taide ja taideteollisuus elävöittävät 
rakennettua ympäristöä ja tarjoaa  moninaisia mahdollisuuksia asuinympäristöjen visuaalisuuden 
rikastuttamiseen, persoonallistamiseen ja inhimillistämiseen sekä tarjoaa mahdollisuuksia myös 
alueen asukkaiden osallistamiseen. 
 
 
 
Lisätiedot 
Risto Koli, Ornamo-säätiön asiamies 
risto.koli@pp.inet.fi, 0500 413 815 
www.ornamosaatio.fi 
 
Kuvapyynnöt  
Marjo Kivi, Puolestapuhujat! 
marjo.kivi@gmail.com, 050 3388 765 
 
 


