
 

 

 

Vuoden Artesaani 2015 -kilpailu:  
 

ARTTU ÅFELDT HELSINGISTÄ ON VUODEN ARTESAANI 2015 

 
Suomen Kädentaidot -messuilla julkistettiin perjantaina 13.11.2015 seitsemättä kertaa järjestetyn 
Vuoden Artesaani -kilpailun voittaja. Vuoden Artesaanina 2015 palkittiin helsinkiläinen Arttu Åfeldt, 
joka edustaa Ammattiopisto Tavastiaa. Palkinnoksi voittaja sai suunnitella ja toteuttaa omista 
töistään näyttelyn messuille. Lisäksi hän sai 500 euron rahapalkinnon.   
 
– Tänä vuonna kilpailuun osallistui taitavia vasta valmistuneita artesaaneja eri puolilta Suomea. Kilpailun 
merkitys on ymmärretty hienona mahdollisuutena saada kannustusta osaamiselleen sekä näkyvyyttä 
tuotteilleen. Nuori ja innostunut tekijä on onnistunut luomaan hauskan käyttövaatekokonaisuuden, joka on 
moderni, kiinnostava ja raikas. Itsensä työllistävän suunnittelijanalun omanlainen työnjälki on laadukasta ja 
vaatteissa näkyy tekijän kyky kaavoittaa ja valmistaa suunnittelemansa tuotteet. Lupaavan uuden taitajan 
rohkea suunnittelutyö on tässä ajassa kiinni ja visio tähtää koko ajan tulevaisuuteen. Osittain 
kierrätystekniikoilla toteutettujen töiden markkinointi on hallussa, sillä tekijä on ottanut käyttöönsä toimivat 
markkinointiväylät esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, kertoo raadin edustajana palkinnon luovuttanut 
opetusneuvos Hanna Ketonen Opetushallituksesta. 
 
Arttu Åfeldt on vuonna 1996 syntynyt vaatetusalan artesaani, joka on valmistunut Ammattiopisto Tavastiasta 
2015. Åfeldt päivittää aktiivisesti blogiaan, joka toimii päiväkirjana hänen suunnittelemilleen, kaavoittamilleen 
ja toteuttamilleen vaatteille sekä asusteille. Omien luomustensa lisäksi Åfeldt tekee töitä toisille 
vaatesuunnittelijoille.  
 
VUODEN ARTESAANI 2015 -kilpailun finalistit:   
ARTTU ÅFELDT, Helsinki, Ammattiopisto Tavastia, vaatetus 
NIINA HILTUNEN, Kangasala, Ammattiopisto Tavastia, sisustustekstiilit 
EERO KUMANTO, Sastamala, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, mallinrakennus 

 
Vuoden Artesaani -kilpailu on tarkoitettu kuluvan vuoden aikana valmistuneille tai valmistuville käsi- ja 
taideteollisuusalan perustutkinnon suorittaneille artesaaneille. Kilpailun osallistujat laativat raadille 
vapaamuotoisen esittelyn itsestään ja kilpailutyöstä/kilpailutöistä kuvineen, jotka toimivat näytteenä 
osallistujan osaamisesta. Kilpailun ensisijainen tavoite on ylläpitää ja lisätä suomalaisen käsityön arvostusta 
ja edistää tietoisuutta alalle valmistuvista kädentaitajista. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon 
suorittanut artesaani osaa toimia luovasti ja yhteistyökykyisesti. Artesaani ottaa työssään huomioon 
kestävän kehityksen tavoitteet. Artesaani on laatutietoinen, esteettisyyttä ymmärtävä. Artesaani usein 
suunnittelee itse omaa tuotantoaan. Hän on taitava käsityöläinen ja usein sinnikäs yrittäjä. Hän toimii 
suomalaisen kulttuurin ylläpitäjänä ja kehittäjänä kansainvälistyvässä maailmassa. 
 
Aiempina vuosina Vuoden Artesaanina on palkittu inarilainen Katja Lettinen (2014), hämeenlinnalainen 
Riikka Peltola (2013), ylöjärveläinen Timo Lehtonen (2012), lempääläläinen Jouni Järvinen (2011), 
espoolainen Untamo Sallinen (2010) ja ähtäväläinen Susanna Ahlvik (2009). 
 
Opetusneuvos Hanna Ketosen Vuoden Artesaanin 2015 julkistamispuheenvuoro sekä lisätietoa Vuoden 
Artesaani -kilpailusta: www.kadentaidot.fi (Medialle). 
 
LISÄTIEDOT: www.kadentaidot.fi, #Kädentaidot  
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