
 

 
 
 
LEHDISTÖTIEDOTE,  julkaisuvapaa 10.9.2014 klo 11 
 
Ornamo-Säätiö palkitsee suomalaisen muotoilualan sanansaattajia, tekijöitä ja 
muotoiluperinteen jatkajia 
 
Vuoden 2014 palkitut julkistetaan keskiviikkona 10.9. klo 10.45 Habitaressa Ahead!-areenalla. 
Tämän vuoden apurahojen saajissa on mukana muun muassa Kaj Franckin hyvä ystävä 
muotoilija Tauno Tarna, joka palkitaan Franckin elämäntyön ja tuotannon pitkäaikaisesta 
kartoittamisesta ja jakamista.  
 
Ornamo-Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Teollisuustaiteen liitto Ornamo ry:n 
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. Ornamo-Säätiölle 
on tärkeää vaalia sen omistuksessa olevien rahastojen taustalla olevia arvoja ja perintöä sekä 
niiden toteutumista myös tulevaisuudessa. Tänä vuonna Ornamo-Säätiö jakaa apurahoina ja 
tukina yhteensä 25 000 euroa.  
 
Kaj Franckin rahaston stipendi 5000 € muotoilija Tauno Tarnalle 
Muotoilija Tauno Tarnalle myönnettävä stipendi annetaan Kaj Franckin elämäntyön ja 
tuotannon pitkäaikaisesta kartoittamisesta ja jakamisesta. Tarnalle Kaj Franck oli ennen 
kaikkea hyvä ystävä ja perhetuttava, jonka elämäntyötä ja ainutlaatuista 
esinemuotoiluosaamista Tarna haluaa jakaa nykyisille ja tuleville sukupolville. Sen lisäksi, että 
Tarnalla itsellään on mittava Franckin käyttöesineistä koostuva kokoelma, on hän ollut 
mukana tuottamassa useita Kaj Franckista tehtyjä julkaisuja ja ollut järjestämässä hänen 
tuotantoa esittäviä näyttelyitä ja varmistanut Franckin esineistön näkyvyyden maailman 
johtavien taidemuseoiden pysyvissä esinekokoelmissa. Tauno Tarna on tehnyt oman 
elämäntyönsä Sarviksella, jolle hän suunnitteli muun muassa suositun Katrilli-sarjan. 

Mirja Tissarin rahaston stipendi 5000 € muotoilijat Minna Impiölle ja Mari Martikaiselle 
Minna Impiö ja Mari Martikainen luotsaavat vahvasti eettisyyteen ja ekologisuuteen 
panostavaa Mifuko-tuotemerkkiä. Ornamo-Säätiö myöntää stipendin tuotemerkin edelleen 
kehittämiseen. Mifuko Oy edustaa toiminnassaan sosiaalisen muotoilun alaa, jossa painottuu 
kestävä muotoilu, eettisyys, luova yrittäjyys, kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä tukeva ja 
työllisyyttä edistävä ote. Tuotteet valmistetaan Keniassa sijaitsevissa työpajoissa pitkälti 
kierrätysmateriaaleista. Mari Martikainen ja Minna Impiö muotoilevat inhimillisempää 
maailmaa, jossa tekstiilituotteilla, niiden suunnittelulla ja valmistamisella on keskeinen rooli.  
 
Eva Taimin stipendi 5000 € taiteen tohtori, professori emerita Päikki Prihalle 
Päikki Prihalle myönnetään stipendi Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n historian kokoamiseksi. 
Tekstiilitaiteilijat Texo ry täyttää vuonna 2016 60 vuotta. Juhlavuoden lähestyessä on hyvä 
katsoa taaksepäin ja kerätä TEXOn ja sitä kautta tekstiilitaiteen ja tekstiilisuunnittelun historiaa 
yhteen. Historiasta löytyy vahvuuksia, joiden esiin tuominen antaa voimia ja luo näköaloja 
myös tulevaisuuteen. Päikki Prihalla on historian tutkijan näkökulmaa, mutta myös läheinen 
käsitys TEXOn ja alan menneisyydestä. Tiedon yhteen kokoamisen toivotaan valottavan alan 
merkitystä Suomessa. 
 
  
 

	  



 
Maija Taimin stipendi 5000 € sisustusarkkitehti, kalustesuunnittelija Isko Lappalaiselle 
Isko Lappalaiselle myönnetään stipendi Katuvalaistus-konseptin kehittämiseen. Työn 
lähtökohtana on suomalainen suunnittelu, kotimaiset materiaalit ja lähialueella toteutettava 
valmistus sekä kokoonpano. Isko Lappalaisen  työssä on näkyvissä sisustusarkkitehdin laaja 
osaaminen ja monipuolinen lähestyminen ihmisten arkeen. Lappalaisen työ jättää jäljen 
ympäröivään arkeen ja huomioi muotoilun haasteet. 
 
 
Apurahansaajien lisäksi Ornamo-Säätiö on päättänyt tukea Kaarina Ahon rahastosta  
myönnettävällä 5000 eurolla Keramiikka tilassa – Keramiikan tila -näyttelyn 
toteuttamista 
 
Keramiikka tilassa – Keramiikan tila -näyttely on laaja kotimaisen nykykeramiikan katselmus ja 
Designmuseon syksyn 2014 päänäyttely. Näyttelyn tavoitteena on nostaa esiin suomalaista 
nykykeramiikkaa ja tuoda esille keramiikan monipuolista käyttöä ja materiaalin rikkautta 
suomalaisessa kuvataiteessa ja arkkitehtuurissa.  Näyttely tulee esittelemään joukon 
suomalaisia taiteilijoita, jotka haastavat perinteisen materiaalin ja tuovat sen 
käyttömahdollisuudet esiin uudella raikkaalla tavalla. Keramiikka tilassa – Keramiikan tila -
näyttely esittelee suomalaisen keramiikkataiteen tilan vahvasta käsityötaidosta ja materiaalin 
hallitsemisesta vapaamuotoisempaan tekemiseen, jossa kaikki on mahdollista.  
 
Jurytetyn näyttelyn järjestää Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry yhteystyössä Designmuseon 
ja Suomen Kuvanveistäjäliiton kanssa. Näyttely avataan 10. lokakuuta  2014 ja se jatkuu 11. 
tammikuuta 2015 saakka.  
 
 
 
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.  
 
Ornamo-Säätiön varat koostuvat muotoilijoilta perintöinä ja lahjoituksina saaduista varoista, lahjoittajien 
suunnitteluideologiaa ja arvoja kunnioittaen. Merkittävimmät säätiön hallinnoimat omaisuudet ovat 
muotoilija Kaj Franckin aineellinen ja henkinen perintö mallioikeuksineen sekä tekstiilitaiteilija Mirja 
Tissarin säätiölle testamenttaama omaisuus. Muut säätiön hallinnoimat rahastot ovat Kaarina Ahon 
rahasto, Arttu Brummerin rahasto, Eva ja Maija Taimin rahasto sekä yleisrahasto, joka koostuu 
useista säätiölle luovutetuista lahjoituksista.  
 

 
Lisätiedot 
Risto Koli, Ornamo-Säätiön asiamies 
risto.koli@pp.inet.fi, 0500 413 815 
www.ornamosaatio.fi 
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