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VUODEN KORU JULKISTETAAN 9.2.2020 TAMPEREEN HÄÄMESSUILLA 

Vuoden koru 2019 julkistetaan Tampereen Häämessuilla. Kaikki ehdokaskorut ovat nähtävillä ja yleisön 
äänestettävissä messuilla.  

Vuoden Koru -valinta nostaa esiin suomalaista korumuotoilua ja -osaamista  

Stylefellow aloitti 2018 uuden artikkelisarjan, jossa kuukausittain nostetaan esiin suomalaista korumuotoilua- 
ja osaamista. Kuukauden koru -artikkelisarjan taustalla oli halu tuoda paremmin suuren yleisön tietoisuuteen 
kotimaisen korusuunnittelun helmiä ja taidokkuutta. Viime vuonna Vuoden koru 2018 -äänestyksen voitti 
Jenni Ahtiaisen Cinderella. Tänä vuonna valinta tehdään toisen kerran, vuonna 2019 esitellyistä koruista.  

”Suomalainen korusuunnittelu on täynnä upeita, henkeäsalpaavia koruja, mutta tietoisuus monipuolisista 
kotimaisista vaihtoehdoista ei ole vielä kovin laajaa.”, toteaa Vuoden koru -kilpailun idean taustalla oleva 
artikkelisarjan vastuutoimittaja Johanna Lundán. ”On ollut äärimmäisen hienoa päästä tutustumaan 
kotimaisten suunnittelijoiden koruihin ja heidän lahjakkuuteensa artikkelisarjan ja Vuoden koru -kilpailun 
myötä.”, hän jatkaa. 

Äänestys vielä käynnissä, voittaja selviää juuri ennen palkitsemista 

Mukana kilpailussa on ehdokkaana 12 korusarjaa, joista yleisö äänestää suosikkinsa Vuoden koruksi. 
Vuoden 2019 ehdokkaat ovat:  

• Serenity, Jaana Junkkaala (Pioni Design) 

• Kruunu, Korus Design 

• Arktis, Hanna Rainio (Kätkö koru) 

• Arthropoda, Päivi Hakkarainen 

• Roots, Nagual 

• Silmu-teemaiset korut, Susana Corneh (SC Created) 

• Järvi, Kirsi Manninen (Little Big Woman) 

• Varis, Carina Blomqvist 

• Hydrangea, Mari Ruohomäki (Bu.ké) 

• Pore, Tiina Arkko (OZ Jewel) 

• Swirl, Juha Koskela 

• Spring Ice, Laura Bruun 

Äänestää voi netissä osoitteessa vuodenkoru.fi sekä paikan päällä Tampereen Häämessuilla. Ehdolla olevat 
korut ovat esillä ja nähtävissä osastollamme E307. Lisäksi useat korujen suunnittelijoista ovat paikalla 
tavattavissa. Äänestys on auki sunnuntaihin 9.2.2020 klo 13 asti. 

Vuoden koru -palkitaan ja julkistetaan Tampereen Häämessujen ohjelmalavalla sunnuntaina 9.2.2020 klo 
13.45. 

Vuoden Koru –kilpailun järjestää Stylefellow. Tämänkertaisen palkitsemisen yhteistyökumppaneina toimivat 
Tampereen Häämessut sekä Kukkahuone Rönsy. 

LISÄTIEDOT: 

• Vuoden koru -kilpailusta ja valinnasta: Johanna Lundán, johanna@stylefellow.fi, 0405380433 

• Kaikki ehdolla olevat korut: https://stylefellow.fi/on-aika-aanestaa-vuoden-koru-2019/ 

• Äänestys käynnissä netissä: www.vuodenkoru.fi 
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