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FDS Award -muotoilukilpailun voitti 
Mona Isotuvan Pine Lip Balm -konsepti

Verkkokauppa Finnish Design Shopin järjestämän FDS Award -muotoilukilpailun on voittanut Mona Isotuvan  
Pine Lip Balm -konsepti. Pääpalkinnon arvo on 7000 euroa.

Voittaja on eettisesti ja ekologisesti tuotettu huulirasva, jossa tuote ja pakkaus muodostavat saumattoman kokonaisuuden: 
rasia on valmistettu kotimaisesta männystä ja huulirasvan yhtenä raaka-aineena on käytetty luonnonmukaista eteeristä 
mäntyöljyä. 

Rasian yksinkertainen muotoilu hyödyntää taitavasti männyn kaunista syykuviota. Suunnittelussa ja puuntyöstössä 
on nostettu materiaalin ominaisuudet esiin ainutlaatuisella tavalla. Voittajatyössä näkyy vahvasti suunnittelija Mona 
Isotuvan tausta; hän opiskelee Rasekon (Raision seudun koulutuskuntayhtymän) Mynämäen toimipisteessä puusepänalan 
artesaaniksi.

”Tuomaristo ihastui Pine-huulirasvaan heti. Kyseessä ei ole pelkkä kaunis ja funktionaalinen tuote, vaan kokonaisen 
brändin alku, jota haluamme tukea”, sanoo Finnish Design Shopin toimitusjohtaja ja juryn jäsen Teemu Kiiski. ”Voittajatyö 
on kokonaisuus, jonka jokainen osa on tarkkaan harkittu – muotoilua siis parhaimmillaan. Lisäksi se osuu hienosti 
luonnonkosmetiikan megatrendiin.”

Kilpailussa toisen palkinnon sai Maija Leskelän metallista ja nahasta valmistettu Puffin-jakkara ja kolmannen palkinnon 
Hanna Anosen värikäs Cocktail-riippuvalaisin.

Palkitut työt ovat tänä vuonna luonteeltaan ja toteutustavoiltaan hyvin erilaisia. Yhdistävä tekijä on, että ne ovat pienellä 
hiomisella valmiita tuotantoon. 

”Viime vuonna FDS Award -kilpailun voittanut Wesley Waltersin ja Salla Luhtaselan suunnittelema Perch-jakkara pääsi 
Nikarin tuotemallistoon. Uskon vahvasti, että tänäkin vuonna ainakin jokin voittajatöistä etenee valmistukseen ja kaupan 
hyllylle kilpailun siivittämänä”, ennustaa Teemu Kiiski.



Voittajatyöt valinneeseen juryyn kuuluivat: Clara von Zweigbergk (Clara von Zweigbergk Design), Shane Schneck (Office for 
Design), Mika Tolvanen (Studio Tolvanen), Joanna Laajisto (Joanna Laajisto Creative Studio), Kari Korkman (Helsinki Design 
Week) ja Teemu Kiiski (Finnish Design Shop). FDS Award on kaikille avoin muotoilukilpailu, jossa tehtävänä on suunnitella kodin 
tuote, joka sopii hyvin verkkokaupassa myytäväksi. Kilpailun järjestäjä Finnish Design Shop haluaa kilpailulla kannustaa uusien 
ideoiden kaupallistamista sekä tasoittaa tuotteen tietä ideasta kaupan hyllylle.

Lisätiedot: Finnish Design Shopin toimitusjohtaja Teemu Kiiski, puh. 050 593 4973, teemu.kiiski@finnishdesignshop.com
Kuvatiedustelut: Fanni Vapola, fanni.vapola@finnishdesignshop.com

Juryn perustelut:
1. palkinto, 7000 euroa 
Pine Lip Balm -konsepti – Mona Isotupa

Pienen tuotteen yksinkertainen kauneus ja vahva luonne tekivät palkinto-

raatiin välittömän vaikutuksen. Tuotteessa on käytetty taidokkaasti usein 

väheksyttyä mäntyä, ja materiaalille ominainen syykuvio on olennainen osa 

sen kaunista ulkoasua. Voittajatyö ei ole kuitenkaan vain kaunis esine vaan 

kokonainen eettisesti ja ekologisesti tuotettu huulirasvasarja, jossa tuote ja 

pakkaus muodostavat saumattoman kokonaisuuden: rasia on valmistettu 

kotimaisesta männystä, ja huulirasvan yhtenä raaka-aineena on käytetty 

luonnonmukaista eteeristä mäntyöljyä. Koska rasia on valmistettu kokonaan 

yhdestä luonnonmateriaalista, se on helppo ja kustannus tehokas valmistaa 

sekä tarvittaessa kierrättää. Pienen kokonsa ansiosta tuote on täydellinen 

verkkokauppatuote. Huulirasvan suunnittelija aikoo rakentaa tuotteen ympä-

rille oman brändin ja laajentaa sarjaa myös muihin kosmetiikka tuotteisiin. 

Luonnonkosmetiikan suosion koko ajan kasvaessa palkintoraati näkee 

tuotteen kaupallistamisessa valtavaa potentiaalia.

2. palkinto, 2000 euroa
Puffin-jakkara – Maija Leskelä

Puffin on kevyt ja ilmava tulkinta arkipäiväisestä sisustuksen apuvälineestä 

– jakkarasta. Se tuo kauneutta sinne, missä sitä milloinkin tarvitaan: niin 

eteisaulaan, olohuoneeseen, ruokapöydän ympärille kuin julkitiloihinkin. 

Jakkaran yksinkertainen metallirakenne tekee siitä tarpeeksi kestävän kulje-

tukseen ilman suurempia suojaustarpeita. Irrotettava verhoilu mahdollistaa 

kalusteen muunneltavuuden käyttäjän tarpeiden mukaan. Koska verhoilu on 

helppo vaihtaa, tuote on melkeinpä ikuinen. Jakkaran rakenne sallii myös 

kustannustehokkaan sarjatuotannon.

3. palkinto, 1000 euroa
Cocktail-riippuvalaisin – Hanna Anonen

Cocktail on kirkkaine väreineen leikkisä ja ehkä yllättäväkin valaisin, joka 

saa katsojan aina hyvälle tuulelle. Riippuvalaisimen viehätys ei kuitenkaan 

perustu vain sen väripalettiin: Cocktail ihastuttaisi kekseliäällä ja funktionaa-

lisella muodollaan myös hillitymmissä värisävyissä. Valaisin koostuu maala-

tuista puusauvoista, jotka riippuvat vapaasti valaisimen rungosta. Kahteen 

päällekkäiseen ja limittäiseen kerrokseen asennetut sauvat estävät häikäisyä 

ja mahdollistavat sekä vertikaalisen että horisontaalisen valaistuksen. Näin 

se ratkaisee valaisinsuunnittelun klassisen dilemman: kuinka luoda valoa 

samanaikaisesti sekä alaspäin että valaisimen ympärille sokaisematta 

käyttäjää.


