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FDS Award -muotoilukilpailun voitti 
Elina Ulvion Kakadu-valaisin

Verkkokauppa Finnish Design Shopin järjestämän FDS Award -muotoilukilpailun on 
voittanut tänä vuonna Elina Ulvion Kakadu-valaisin. Palkinnon suuruus on 7000 euroa.

“Kakadu on ajattoman kaunis riippuvalaisin, joka sopii monenlaiseen sisustukseen, aina klassisesta 
modernin skandinaaviseen, niin kodeissa kuin julkisissa tiloissakin. Valaisin näyttää samalla aivan 
uudelta ja toisaalta hyvin iättömältä”, tuomaristo luonnehtii voittotyötä.

Kilpailun voittanut Elina Ulvio on Helsingissä työskentelevä arkkitehtuuritaustainen muotoilija, joka 
on erikoistunut huonekalusuunnitteluun. Hän on työskennellyt sekä suomalaisille että ulkomaisille 
designyrityksille, kuten Northern Lightingille, OK Designille, Interfacelle ja Hakolalle. 

Toisen, 2000 euron arvoisen palkinnon sai Päivi Keski-Pompun pieneen tilaan sopiva naulakon 
ja henkarin yhdistelmä Soukka & Patina. Keski-Pomppu on taustaltaan kultaseppä, korumuotoilija ja 
yrittäjä, joka opiskelee tällä hetkellä sisustusarkkitehtuuria Aalto-yliopistossa. Keski-Pompun korutausta 
näkyy kilpailutyön hurmaavassa, viimeistellyssä muotokielessä.

Kolmannen, 1000 euron arvoisen palkinnon taas sai Regular Companyn minimalistinen Loop-
sivupöytä. Regular Company on kroatialainen muotoilutoimisto, joka työskentelee tuotteiden, 
sisustuksen, brändäyksen ja digisuunnittelun parissa. Tuomaristo ihastui Loop-pöytään, koska sen voi 
purkaa vaivattomasti osiin ja pakata litteään pakkaukseen. Kokonaisuudessaan sivupöytä on kaunis ja 
uudennäköinen pienhuonekalu, joka istuu tilaan kuin tilaan.

Kolmatta kertaa järjestettyyn FDS Award -muotoilukilpailuun saapui lähes 400 kilpailutyötä 
muotoiluopiskelijoilta, aloittelevilta suunnittelijoilta ja kokeneilta ammattilaisilta ympäri maailman. 
Tämän vuoden kovatasoisessa kilpailussa oli havaittavissa muutamia ajankohtaisia teemoja: kestävä 
kehitys, käsityönä työstetyt luonnonmateriaalit ja monikäyttöinen, etenkin pieniin asuntoihin soveltuva 
muotoilu.



FDS Award 2019 -voittajat

1. palkinto, 7000 euroa
Kakadu – Elina Ulvio, Suomi

Kakadu-riippuvalaisin on muotoilija Elina Ulvion tulkinta klassisista laskoksista. Painovoiman ja 
geometristen perusmuotojen kanssa leikittelemällä Ulvio on luonut ainutlaatuisen, sulavan muodon. 
Avoimista kartioista alaspäin kohdistuvan suoran valon lisäksi Kakadu valaisee ympäristöään myös 
paperilaskosten läpi siivilöityvällä pehmeällä, epäsuoralla valolla. 

2. palkinto, 2000 euroa
Soukka & Patina – Päivi Keski-Pomppu, Suomi

Päivi Keski-Pompun suunnittelema Soukka on kääntyvä naulakko, ja sen kumppani Patina messinkinen 
henkari. Yhdessä Soukka & Patina muodostavat kauniin parin, joka soveltuu täydellisesti vaatteiden 
ripustamiseen etenkin pienissä tiloissa ja asunnoissa. 

Tuomariston mielestä kaikki voittajatyöt ovat tuotantokelpoisia, tuovat jotain uutta ja tuoretta 
muotoilukentälle, ja niissä kaikissa on kaupallista potentiaalia. 

“Olemme myös jo pohtineet, minkä designtalojen mallistoihin ne sopisivat. Tavoitteemme on saada 
tämänkin vuoden voittajista mahdollisimman moni tuotantoon ja kaupan hyllyille.”



Katso kilpailun finalistit:
https://www.finnishdesignshop.fi/pinnalla/fds-award-2019-finalistit-julkistettu

FDS Award on Finnish Design Shopin järjestämä muotoilukilpailu, jossa etsitään erityisesti verkkokaup-
paan sopivaa kodin tuotetta. Finnish Design Shopin 15-vuotisjuhlan kunniaksi kilpailun raati koostuu 
tänä vuonna yrityksen omista designalan ammattilaisista, jotka ovat ostajat Hanna Mäkelä ja Ville 
Syrjänen, operatiivinen johtaja Reetta Noukka, toimitusjohtaja ja perustaja Teemu Kiiski sekä 
aiemmin New Business Managerina työskennellyt Kaisa Kivelä.

Haastattelupyynnöt:
Teemu Kiiski, toimitusjohtaja, puh. +358 50 593 4973, teemu.kiiski@finnishdesignshop.com

Lisätiedot: fdsaward@finnishdesignshop.com

Kuvat ja kilpailun tunnus: Dropbox-kansio: https://bit.ly/2mcz5G6

3. palkinto, 1000 euroa
Loop – Regular Company, Kroatia

Regular Companyn Loop-sivupöytä on suunniteltu erityisesti dynaamisia ja muuntuvia asuintiloja 
ajatellen. Pöydän pelkistetty mutta leikkisä ilme tekee siitä kutsuvan ja muusta sisustuksesta 
erottuvan. Samalla se sopii lähes mihin tahansa tilaan. Loop-pöytä rakentuu metalliputkirungosta ja 
massiivipuisesta pöytälevystä, jonka voi irrottaa helposti kuljetusta varten.


