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Näyttelykeskus WeeGeessä avautuu torstaina 20.8. palkittua muotoilua esittelevä DFF Awards -näyttely. Näyt-

telyyn on koottu Design Forum Finlandin vuonna 2020 jakamien muotoilupalkintojen voittajat. Esillä ovat Fennia 
Prize 20 -kilpailussa palkitut yritykset ja organisaatiot, Kaj Franck -muotoilupalkinnon saanut Ilkka Suppanen ja 

Vuoden nuori muotoilija Matias Liimatainen.

Hyvin tehty muotoilu ansaitsee tulla huomatuksi ja palkituksi! Muotoilun tekijät – suunnittelijat ja valmistajat – 

saavat näkyvyyttä ponnistuksilleen ja osaamiselleen ja toimivat esimerkkeinä ja kannustajina toisille. Muotoilun 

käyttäjät, näyttelykävijät muun muassa, taas oppivat tunnistamaan hyvän muotoilun ja vaatimaan sitä käyttämil-

tään tuotteilta ja palveluilta.

Design Forum Finlandin toimintaan kuuluvat muotoilupalkinnot ja niiden kautta muotoilun esitteleminen suurelle 

yleisölle. Nyt palkinnot on koottu ensimmäistä kertaa yhteiseen Design Forum Finland Awards -katsaukseen, 

jossa syvennytään niin kahden muotoilijan työhön kuin perehdytään viidentoista yrityksen ja organisaation ta-

paan käyttää muotoilua strategisesti hyväksi toiminnassaan.

Fennia Prize on muotoilukilpailu yrityksille ja organisaatioille. Palkinnon perusteena vuonna 2020 oli monenlaisia 

erilaisia tapoja hyödyntää muotoilua: on toimivia tuotteita, käyttäjälähtöisiä palveluja ja uudenlaisia liiketoimin-

takonsepteja. Palkinnon organisaatiolleen toivat mm. Turun kaupungin kaupunkiopastamisen konsepti, RideCa-

ken uudenlainen kevytmoottoripyörä ja Hive Helsinki -koodauskoulu. Pääpalkinnon, Fennia Prize Grand Prix'n sai 

Dottir Asianajotoimisto lakipalveluja uudistaneella Legal Design -konseptillaan. Näyttelyssä esitellään palkinnon 

perusteena olevat tuotteet ja selvitetään yritysten muotoilun käyttöä.

WeeGee-talon Wirkkala-tilassa on esillä kahden hyvin erilaisen muotoilijan töitä. Sisustusarkkitehti, muotoilija 

Ilkka Suppanen sai Kaj Franck -muotoilupalkinnon elämäntyöstään. Ilkka Suppasen kädenjälki on pelkistettyä, 

eleganttia ja ilmavaa. Näyttelyssä on esillä huonekaluja, valaisimia, lasiesineitä ja lasitaidetta Suppasen pitkän ja 

monipuolisen uran varrelta. Vuoden nuori muotoilija keraamikko Matias Liimatainen puolestaan tekee runsaita 

ja persoonallisia töitä, jotka ovat osin taidetta, osin muotoilua, omaperäisiä ja yllättäviä veistoksellisia hahmoja, 

koruja ja valaisimia. 



PALKINNON JAKAA

YHTEISTYÖKUMPPANIT

DFF Awards -näyttely on osa Helsinki Design Weekin ja Espoo-päivän ohjelmia. Koronavirustilanteen vuoksi 

näyttelystä ei järjestetä lehdistötilaisuutta eikä avajaisia. 

Design Forum Finland Awards kokoaa yhteen Design Forum Finlandin jakamat muotoilupalkinnot: yritysten muo-

toilun käyttöä palkitsevan Fennia Prizen, elämäntyöstä annettavan Kaj Franck -muotoilupalkinnon, Vuoden nuori 

muotoilija -tunnustuksen ja muotoilun edistämisestä myönnettävän Estlander-palkinnon. Fennia Prize -muotoilu-

kilpailun järjestävät Design Forum Finland, Fennia-konserni, Elo ja Patentti- ja rekisterihallitus. Kaj Franck -muotoi-

lupalkinnon yhteistyökumppanina on Suomen Messusäätiö. Design Forum Finlandin muotoilupalkinnoilla halutaan 

vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja tuoda esille Suomen parasta muotoiluosaamista.
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Lisätietoja ja palkittujen yhteystiedot haastatteluja varten:

Design Forum Finland, viestintäasiantuntija Anne Veinola

anne.veinola@designforum.fi, 040 548 6407

https://www.designforum.fi/tapahtuma/design-forum-finland-awards/

Lehdistökuvat ovat ladattavissa osoitteessa: https://www.designforum.fi/medialle/

#dffawards20
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