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Kun Suomi valittiin vuoden 2019 Vienna Design Weekin yhteistyömaaksi, oli festivaalijär-

jestäjien toiveissa näyttely, joka tarjoaisi katsauksen modernin suomalaisen muotoilun 

maailmaan. Koska valmiina ei ennestään ollut visioomme sopivaa näyttelyä, pyysimme 

kolmea kuraattoria ideoimaan oman ehdotuksensa mahdollisesta näyttelykonseptista. 

Tero Kuitusen idea vakuutti meidät välittömästi: hänen suunnitelmassaan näyttelyn 

perusajatus sekä ehdotukset sen sisällöksi olivat tuoreita, humoristisia ja yllätyksellisiä. 

Tämän yhteistyön tuloksena syntyi näyttely Wild at Heart.

Taataksemme näyttelylle mahdollisimman laajan vaikutuksen päätimme Suomen 

Saksan-instituutissa pyytää Suomen kolmea muutakin ulkomailla toimivaa kulttuuri- ja 

tiedeinstituuttia sekä Suomen johtavaa  huonekalu-, sisustus- ja designtapahtumaa 

Habitarea mukaan projektimme yhteistyökumppaneiksi. Ajatuksena oli esitellä Wild at 

Heart useassa Euroopan kaupungissa ja siten tuoda näyttely kansainvälisen yleisön 

saataville. Keväällä 2020 yllättäen puhjennut pandemia toi eteemme runsaasti haasteita, 

mutta niistäkin huolimatta näyttelymme matkasi onnistuneesti Budapestin, Tukholman ja 

Helsingin kautta aina Tokioon asti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Wild at Heart -projekti on merkittävästi vahvistanut 

siihen osallistuneiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Työskentelimme yhdessä projektin 

toteuttamiseksi, ja yhdessä pääsimme myös iloitsemaan sen hedelmistä. Onnistuneen 

projektin myötä saavutimme myös tavoitteemme tehdä suomalaisia suunnittelijoita 

tunnetuiksi kansainvälisellä kentällä sekä verkostoida alan toimijoita, mikä varmasti 

osaltaan edistää uusien projektien syntymistä. Wild at Heart tavoitti yhteensä 43 446 

kävijää. Näyttely myös nautti mediahuomiota niissä maissa, joihin sen kiertue ylsi: Wild at 

Heartista kirjoitettiin vuosina 2019 ja 2020 yhteensä 64 juttua. Lisäksi Suomen rooli Vienna 

Design Weekin yhteistyömaana poiki yhteistyön maineikkaan itävaltalaisen Schloss 

Hollenegg for Design -taiteilijaresidenssin kanssa. Tämä yhteistyökuvio tarjoaa suomalai-

sille suunnittelijoille mahdollisuuden residenssijaksoon Holleneggin linnassa, jonka osana 

he pääsevät esittelemään töitään linnan tiloissa.

Kun nyt katsomme tulevaisuuteen, on aiheellista pohtia, mitä tällaisista suuren luokan 

projekteista voidaan oppia. Tarjotaksemme vastauksia tähän kysymykseen olemme koon-

neet oheisen loppuraportin.

Tässä vaiheessa tahdomme vielä kiittää lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneitamme  

ja tukijoitamme.

Laura Hirvi

Suomen Saksan-instituutin johtaja

1. Johdanto
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“Näyttely oli erinomainen tilaisuus näyttää kansainväliselle yleisölle millaista 

muotoilua nyky-Suomesta löytyy. Tarkoituksena oli tuoda uusia ja jo nimekkäämpiä 

suunnittelijoita yhteen ja esille ja sitä kautta rikkoa stereotyyppistä Suomi-muotoi-

lun mielikuvaa.“ 

                   – Näyttelyyn osallistunut muotoilija
2. Taustaa

Wild at Heart – A Collection of Modern Finnish Design and Art -näyttelyä alettiin suun-

nitella marraskuussa 2017, ja päätös hankkeen toteuttamisesta Vienna Design Weekin 

yhteydessä syntyi kesäkuussa 2018. Saman vuoden lokakuussa Suomen-Saksan insti-

tuutti kutsui projektiin mukaan Suomen Tukholman-instituutin, Suomen Unkarin-

instituutin sekä Suomen Japanin-instituutin. Yhteishankkeen ansiosta tapahtuman 

käytettävissä olevat resurssit – niin taloudelliset kuin henkilöstöresurssitkin –  voitiin 

maksimoida mahdollisimman suuren vaikuttavuuden ja näkyvyyden varmistamiseksi. 

Wild at Heart nähtiin vuosina 2019–2020 viidessä kaupungissa, jotka olivat näyttely- 

järjestyksessä Wien, Budapest, Tukholma, Helsinki ja Tokio. 

Näyttely onnistui tavoitteessaan esitellä suomalaista designia raikkaalla ja innovatiivi-

sella tavalla. Se mahdollisti muotoilijoiden, taiteilijoiden, designin ammattilaisten, alan 

yritysten ja muotoilusta kiinnostuneen suuren yleisön välisen vuoropuhelun ja verkottu-

misen kansainvälisellä tasolla. 

Muotoilija Tero Kuitusen kuratoiman näyttelyn tekijät edustivat suomalaisen designin ja 

taiteen kärkeä. Näyttelyssä oli esillä pelkistetty materiaalilähtöinen tekeminen, yhteis-

kunnallinen vaikuttaminen sekä villi leikkisyys: muotoilijat olivat työstäneet uusia mate-

riaaleja ennakkoluulottomasti, mikä herätti innostusta näyttelyvieraiden  keskuudessa 

sekä mediassa. 
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Mukana Wild at Heart -näyttelyssä olivat muotoilijat ja taiteilijat Antrei Hartikainen, 

Sofia Okkonen, Klaus Haapaniemi, Tero Kuitunen, Milla Vaahtera, Tuuli-Tytti Koivula, 

Mifukon Mari Martikainen ja Minna Impiö, Eero Aarnio, Teemu Salonen sekä COMPANYn 

Aamu Song ja Johan Olin. 

Yhteistyökumppaneina kansainvälisen näyttelykiertueen taustalla sekä/tai paikallisissa 

tapahtumissa vaikuttivat Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuuttien ohella Suomen suur-

lähetystöt (Wien, Budapest, Tukholma, Tokio), Visit Finland, Business Finland, Habitare, 

Vienna Design Week, Helsinki Design Week, Stockholm Design Week, Suomalaisen työn 

liitto, Ruotsin arkkitehtuuri- ja designmuseo Arkdes, Silja Line, Kämp Garden, Lapuan 

Kankurit, Fazer, Jet Flight, Hokuouzakka / P.O.S. ja Bolon.

Paitsi kestävää, kekseliästä ja rohkeaa nykymuotoilua, Wild at Heart esitteli Suomen 

kulttuuri- ja tiedeinstituuttien roolia moderneina ja kansainvälisinä kulttuurin välittäjinä, 

hedelmällisen dialogin mahdollistajina ja suomalaisen huippuosaamisen sanansaatta-

jina. Näyttelyn ansiosta suomalaisille taiteilijoille ja muotoilijoille saatiin poikkeuksellista 

näkyvyyttä. Wild at Heart tavoitti uusia yleisöjä ja nosti instituuttien tunnettuutta myös 

kotimaassa, sillä syyskuussa 2020 Wild at Heart järjestettiin Suomessa osana Helsinki 

Design Weekin virallista ohjelmaa. 

Wild at Heart -kokonaishankkeen yhteisiä toimintoja koordinoi Suomen Saksan-instituutti, 

joka vastasi myös Helsingin-näyttelyn järjestelyistä oheisohjelmineen. Berliinistä käsin 

johtaja Laura Hirven lisäksi tapahtumaa koordinoivat projektipäällikkö Maija Toivonen, 

kulttuurivastaavat Essi Kalima ja Mika Minetti, tiedottaja Marion Holtkamp, projektikoor-

dinaattori Mikaela Mäkelä sekä harjoittelija Janne Airaksinen. Budapestissa tapahtuman 

järjestelyistä vastasi johtaja Cita Högnabba-Lumikeron ohella kulttuurituottaja Anna 

Tilly, Tukholmassa Wild at Heartin toteuttivat johtaja Anders Erikssonin kanssa yhteis-

kuntaohjelmasta vastaava Jaana Vikman ja kulttuuriohjelmasta vastaava Hanna Tapio 

sekä Tokiossa johtaja Anna-Maria Wiljanen ja projektipäällikkö Pasi Järvinen. Wild at 

Heartin visuaalisen ilmeen ja logon suunnitteli graafikko Enni Koistinen. Sekä Wienin että 

Tukholman tapahtumien yhteydessä julkaistiin myös näyttelykatalogi.
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3. Muotoilijat ja taiteilijat

Tero Kuitunen on Helsingissä asuva muotoilija, joka 

toimi myös Wild at Heart -näyttelyn kuraattorina.

Antrei Hartikainen on Fiskarsissa työskentelevä puuseppämestari 

ja muotoilija, joka tunnetaan erityisesti puuesineistään.

Eero Aarnio Originals on yksinoikeudella Eero Aarnion 

designklassikoita valmistava helsinkiläinen yritys. 
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Teemu Salonen on padasjokelainen muotoilija, joka keskittyy 

työskentelyssään uniikkeihin objekteihin, jotka voidaan nähdä 

sekä esineinä että veistoksina. 

Sofia Okkonen on Aalto-yliopistosta taiteen maisteriksi 

valmistunut helsinkiläinen valokuvataiteilija.

Milla Vaahtera on helsinkiläinen huonekalusuunnittelija ja taitei-

lija, joka liikkuu kuvanveiston ja muotoilun rajapinnoilla.

Mifuko on afrikkalaista käsityötaitoa ja pohjoismaista muotoiluosaa-

mista yhdistelevä suomalainen yritys, jonka ovat perustaneet  

tekstiilisuunnittelijat Mari Martikainen ja Minna Impiö.
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Tuuli-Tytti Koivula on helsinkiläinen muoti-

suunnittelija, joka viimeistelee paraikaa 

opintojaan Aalto-yliopistossa. 

Aamu Songin ja Johan Olinin perustama COMPANY on suoma-

lais-korealainen, Helsingissä sijaitseva muotoiluyritys.

Klaus Haapaniemen ja Mia Walleniuksen perus-

tama Klaus Haapaniemi & Co. on suomalainen, 

Berliinissä toimiva tekstiili- ja sisustusmerkki. 
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4. Taloudelliset resurssit

Wild at Heart toteutettiin pääsääntöisesti instituuttien omalla rahoituksella sekä 

paikallisten yhteistyökumppaneiden in kind -tuella. Kaksivuotisen hankkeen 

kokonaisbudjetti oli 371 370 euroa.

Instituuttien osuus:       134 370 €

Instituuttien työvoima- ja matkakustannukset:  161 000 €

Paikallisten yhteistyökumppaneiden in kind -tuki:  76 000 €

Kustannukset yhteensä     37 1 370 €
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5. Hankkeen aikataulu

Marraskuu 2017: Ensimmäinen yhteydenotto. Business Finland ehdottaa yhteistyötä 

heidän, Suomen Saksan-instituutin ja Vienna Design Weekin välille

Kesäkuu 2018: Päätös yhteishankkeen toteutuksesta syntyy

Kesä-heinäkuu 2018: Olemassa olevien näyttelyiden kartoitusta

Elokuu 2018: Tarjouspyyntö kolmelta kuraattorilta uuden näyttelykokonaisuuden  

toteuttamiseksi

Syyskuu 2018: Projektipäällikkö Maija Toivanen aloittaa työnsä hankkeen parissa

Lokakuu 2018: Kuraattori Tero Kuitunen valitaan toteuttamaan näyttely

Lokakuu 2018: Suomen Saksan-instituutti kutsuu muut instituutit mukaan: Suomen 

Unkarin-instituutti, Suomen Japanin-instituutti ja Suomen Tukholman-instituutti  

osallistuvat näyttelyhankkeeseen

Syksy 2018 – kevät 2019: Sopimukset, budjetointi, varainhankinta, yhteiset  

yhteistyökumppanuudet, toteutussuunnitelma ja viestinnän suunnittelu

Syys–lokakuu 2019: Wild at Heart -lanseeraustilaisuus Wienissä Vienna Design Weekillä

Lokakuu 2019: Wild at Heart Budapestissa

Helmi-maaliskuu 2020: Wild at Heart Tukholmassa

Maaliskuu 2020: Projektipäällikön työsuhde päättyy suunnitelmien mukaisesti

Elo-syyskuu 2020: Wild at Heart Helsingissä

Lokakuu 2020: Wild at Heart Tokiossa

Marraskuu 2020: Loppuanalyysi, raportointi ja selvitykset
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6. Wien  
(27.9.–6.10.2019)

Wienin näyttelyn organisoinnista vastasi Suomen Saksan-instituutti, ja se järjestettiin 

Vienna Design Weekin yhteydessä.

Näyttelyn oheisohjelmana järjestettiin kuraattori Tero Kuitusen opastettu kierros, 

sekä keskustelutilaisuus aiheesta Diversity, cultural heritage and sustainable design. 

Keskusteluun osallistuivat Klaus Haapaniemi, Stephanie Klaura, Jaana Hjelt, Gabriel 

Roland ja Laura Hirvi.

Näyttelyn tärkein paikallinen partneri oli Vienna Design Week, joka tuotti 11 tapahtumaa 

suomalaisen muotoilun ympärille ja jonka panos in kind -tuloina oli merkittävä. Lisäksi 

näyttelyn partnereina toimivat Team Finland -kumppanit Business Finland, Visit Finland ja 

Suomen Wienin-suurlähetystö. Nämä kumppanit osallistuivat teemamaaohjelman tuotan-

toon ja rahoitukseen.

Näyttelyn sponsoreina niin Wienissä kuin muissakin tapahtumakaupungeissa toimivat 

Bolon ja Lapuan Kankurit. Bolon tarjosi näyttelylle lattialaatat ja Lapuan Kankurit toimitti-

vat näyttelylle verhot maksutta käyttöön näkyvyyttä vastaan.

Wienin näyttely sai laajaa näkyvyyttä eri medioissa. Suomessa näyttelystä kirjoittivat 

Markkinointi & Mainonta, Deko, Ornamon jäsenlehti, Helsingin Sanomat, Etelä-Suomen 

Sanomat, Turun Sanomat, Aamulehti, Lapin Kansa, Kainuun Sanomat, Hämeen Sanomat 

ja Avotakka. Lisäksi kansainvälisesti näyttelystä kirjoittivat Salzburger Nachrichten, 

Vienna Online, ORF, DEAR Magazin, Tips, Der Standard, 3SAT, Die Presse, Deutsch-

Finnische-Rundschau ja Kurier. Tero Kuitusta haastattelivat Around Journal ja Freunde 

von Freunden -julkaisut.

Näyttelystä seurasi myös jatkoa. Itävaltalaisen Schloss Holleneggin kanssa Suomen 

Saksan-instituutti aloitti vuonna 2020 suomalaisille muotoilijoille suunnatun residens-

siohjelman, jonka ensimmäinen osallistuja oli Hanna-Kaisa Korolainen. Saman vuoden 

Vienna Design Weekillä Suomen Saksan-instituutti järjesti keskustelutilaisuuden Design 

Residencies: A Space for New Perspectives, jossa puhuivat muotoilija Hanna-Kaisa 

Korolaisen ohella Schloss Holleneggin johtaja, kuraattori Alice Stori Liechtenstein ja 

arkkitehti Christoph Meier.

“Yhteistyö Suomen Saksan-instituutin kanssa oli erittäin antoisaa ja laadultaan äärimmäisen 

tasokasta. Yleisölle tarjottiin laaja katselmus suomalaista muotoilua, designin ammattilaiset ja 

yritykset Suomesta ja Itävallasta tutustuivat toisiinsa ja loivat pohjaa pitkäjänteiselle yhteistyöl-

le. Vienna Design Weekin tiimin näkökulmasta yhteistyö suomalaiskumppanien kanssa oli myös 

henkilötasolla aivan erityisen mieleenpainuva kokemus.“ 

    

                   – Lilli Hollein, Vienna Design Weekin johtaja

Vierailijamäärä

40 000 2 2 2 22

Kumppanit Sponsorit Medioiden  
määrä

Oheisohjelma-
numerot 
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7. Budapest  
(10.10.–31.10.2019)

Budapestin näyttelyn järjestelyistä vastasi Suomen Unkarin-instituutti FinnAgora.

Näyttelyn oheisohjelmana järjestettiin Tero Kuitusen opastettu kierros, Suomen Unkarin 

suurlähettilään vaimon Terttu Virrin Finnish Design in Diplomatic Representation -esitelmä 

sekä pressiaamiainen suurlähetystön residenssissä.

Näyttely järjestettiin yhdessä useiden yhteistyökumppanien kanssa. Hybrid Art Space tarjosi 

näyttelypaikan ja Aquatrans kuljetuksen. Suomen Unkarin-suurlähetystö vastasi oheisoh-

jelmasta ja Fourbites cateringista. Lisäksi yhteistyössä olivat mukana Habitare, KortarsPR 

(PR-työ), Lollipop reklam (ikkunateipit) ja Szandra Varaljai (valokuvaus). Näyttelyllä ei ollut 

sponsoroijia Budapestissa.

Unkarin näyttely huomioitiin useissa medioissa. Näyttely oli esillä televisiossa ATV- 

(live-haastattelun muodossa) ja RTL Klub 2 -kanavilla, ja radionäkyvyyttä tarjosivat kanavat 

Kossuth ja Inforadio. Magyar Narancs -, Nepszava- ja HVG-lehdet tekivät näyttelystä juttuja. 

Online-näkyvyyttä tarjosivat Prae, Kultura, Funzine, Artnews, Nepszava, Mixonline, Bdpst24, 

Starthirek ja Art Magazin.

Näyttelystä seurasi jälkipuinti tiimin, gallerian ja PR-toimiston kanssa, mediaseurantaa ja 

jatkuva yhteydenpito yhteistyöpartnereiden kanssa.

Vierailijamäärä

1200 2 8 0 16

Kumppanit Sponsorit Medioiden  
määrä

Oheisohjelma-
numerot 
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8. Tukholma  
(5.2.–17.3.2020)

Tukholman näyttelyn organisoinnista vastasi Suomen Tukholman-instituutti. Tukholman 

oheisohjelma avajaisviikolla oli monipuolinen. Näyttely esiteltiin median edustajille 

erillisessä tilaisuudessa. Avajaispäivänä järjestettiin Design & Social Impact -keskus-

telutilaisuus, johon osallistuivat muotoilijat Milla Vaahtera ja Mari Martikainen sekä 

museonjohtaja Susanna Pettersson (Tukholman kansallismuseo). Näyttelyn avajaisissa 

puhui Suomen tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Muotoilun ammattilaisia 

kutsuttiin Material Innovation at Heart of Sustainable Design -aamiaiselle, jossa puhuivat 

Petro Lahtinen, Maija Pohjakallio, Nina Zischka, Erik Andersson, Lisen Follin ja Marie-

louise Hellgren. Avajaisviikon kruunasivat kuraattori Tero Kuitusen Behind the scenes 

-esitelmä ja Design Diplomacy -keskustelu Suomen suurlähettilään residenssissä Klaus 

Haapaniemen ja Lena Bergströmin kanssa.

Avajaisviikon lisäksi oheisohjelmana oli työpaja koululaisille ja opastettu kierros kansano-

piston opiskelijoille, tilaisuus Silja Linen VIP-asiakkaille ja kaksi digitaalista näyttelykier-

rosta. Muut suunnitteilla olleet oheisohjelmanumerot (kuusi designtyöpajaa koululai-

sille ja kaksi Habitaren tilaisuutta) jouduttiin koronaviruksen takia perumaan. Habitaren, 

Suurlähetystön, Silja Linen ja Suomen Tukholman-instituutin yhteinen designristely Tukhol-

masta Helsingin Habitareen peruuntui myös, kuten koko Habitare-tapahtuma vuonna 2020.

Näyttelyn ja oheisohjelman kumppaneina toimivat Stockholm Design Week, Habitare, 

Suomen Tukholman-suurlähetystö, Suomalaisen työn liitto, Business Finland, Ruotsin arkki-

tehtuuri- ja designmuseo Arkdes, Fazer sekä Silja Line. Lapuan Kankurit ja Bolon tukivat 

myös Tukholman näyttelyä. Näyttelyn sponsori Jet Flight tarjosi taloudellista tukea.

Tukholman näyttely huomioitiin laajasti eri medioissa. Näyttelystä kirjoittivat muun 

muassa Design Milk, The Design Edit, Sightunseen, Elle Decor US, Scandinavia Standard, 

Interior Design, Architectural Digest US, SVT Uutiset ja Designbase. Lisäksi Tero Kuitusta 

haastattelivat TRENDSTEFAN, Elle Decoration UK, Rum Design, Tidskriften Rum ja Jyllands 

Posten. Sveriges Radio haastatteli ohjelmassaan Anders Erikssonia, Tero Kuitusta, Milla 

Vaahteraa, Minna Impiötä, Tuuli-Tytti Koivulaa ja Klaus Haapaniemeä. Dagens Industri 

haastatteli Hanna Kososta. Näyttely mainittiin myös lukuisissa designammattilaisten 

Instagram-päivityksissä. Instituutin tilaamasta PR-analyysistä käy ilmi, että tapahtuman 

viestintä tavoitti 13 496 350 henkeä ja PR-arvo oli 7 520 000 Ruotsin kruunua.

Tukholman-instituutti jatkaa keskustelua suomalaisen designyrityksen kanssa mahdolli-

sesta pitkäjänteisestä sponsoriyhteistyöstä. 

Vierailijamäärä

900 10 6 1 16

Kumppanit Sponsorit Medioiden  
määrä

Oheisohjelma-
numerot 

“Panostimme näyttelyyn tosi paljon sekä rahallisesti että ajallisesti, ja teimme laajaa yhteistyötä eri  

partnereiden kanssa, mikä tuotti tulosta. Wild at Heart oli varsinainen menestys Tukholmassa. Korona- 

pandemian takia jouduimme valitettavasti sulkemaan näyttelyn ennenaikaisesti, sekä perumaan meilkein 

kaikki koulutyöpajamme. Tästä seurasi kuitenkin se, että teimme näyttelystä nettiin videoesittelyn, jonka 

ansiosta myös Tukholman ulkopuolella ja ulkomailla asuvat pystyivät ottamaan osaa näyttelyyn. Olemme 

erityisen tyytyväisiä siihen, että näyttely sai laajaa näkyvyyttä sekä kansallisessa että kansainvälisessä 

mediassa. Yhteistyö muiden instituuttien kanssa sujui mutkattomasti ja oli antoisaa!“  

       

                         – Jaana Vikman, Suomen Tukholman-instituutin yhteiskuntaohjelman vastaava
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9. Helsinki  
(28.8.–9.9.2020)

Helsingin näyttelyn organisoinnista vastasi Suomen Saksan-instituutti.

Helsingin näyttelyn oheisohjelmana järjestettiin avajaiset kutsuvieraille ja Suomen valo-

kuvataiteen museon kanssa keskustelutilaisuus Naisten rooli valokuvissa, johon osallis-

tuivat tutkija Annamari Vänskä ja valokuvaaja Sofia Okkonen. 

Näyttelyn pääyhteistyökumppanina toimi Habitare, ja näyttely oli osana Helsinki Design 

Weekin virallista ohjelmaa. Lisäksi Ornamo toteutti näyttelytilassa palkintojenjakotilai-

suus Ornamo Awardin live streamina.

Näyttely huomioitiin The Architecture Design -julkaisussa ja Kamera-lehdessä.

Uusia sponsorisopimuksia ei Helsinkiin tehty, vaan näyttelyn sponsoreina toimivat Wild at 

Heartista muutenkin tutut Bolon ja Lapuan Kankurit.

Vierailijamäärä

424 3 3 2 2

Kumppanit Sponsorit Medioiden  
määrä

Oheisohjelma-
numerot 

“Näyttely järjestettiin onnistuneesti huolimatta haastavasta pandemiatilanteesta. Tapahtu-

ma oli alun perin tarkoitus järjestää osana huonekalu-, sisustus- ja design- 

tapahtuma Habitarea syyskuussa 2020. Koronatilanteen vuoksi Habitare lykättiin marras-

kuulle, ja lopulta peruttiin kokonaan vuoden 2020 osalta. Pidimme tärkeänä, että näyttely 

voidaan kuitenkin esitellä Suomessa, joten päädyimme järjestämään sen instituuttien yh-

teistyöprojektina erillään Habitaresta elo-syyskuussa 2020 juuri ennen kuin näyttely matkasi 

Tokioon. Helsingissä väkeä oli runsaasti liikkeellä, ja olimme erittäin tyytyväisiä näyttelyn 

päivittäisiin kävijämääriin. Näyttelyn toteuttamista  

Helsingissä voisi pitää eräänlaisena työvoittona, sillä erityisesti tapahtumajärjestäjille kulu-

nut vuosi on ollut haasteellinen ja ennen kaikkea epävarma.”

          

            – Mika Minetti, Suomen Saksan-instituutin kulttuurivastaava
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10. Tokio  
(2.–12.10.2020)

Tokion näyttelyn organisoinnista vastasi Suomen Japanin-instituutti.

Näyttelyn oheisohjelmana toteutettiin ennakkopressitilaisuus jo 2019 ja 2020 varsinainen 

pressitilaisuus sekä avajaiset. Lisäksi järjestettiin Curator’s talk Tero Kuitusen kanssa ja 

Artist talk Milla Vaahteran kanssa.

Näyttelyn kumppaneina toimivat näyttely-yhteistyön tiimoilta muut Wild at Heartiin osal-

listuneet instituutit sekä Habitare, jonka kanssa toteutettiin kaksi pressitilaisuutta ja vies-

tintäyhteistyötä.

Tokion näyttelyn sponsoreina toimivat Lapuan kankurit, jotka toimittivat näyttelyn verhot, 

sekä P.O.S. Japan, joka lainasi Pastilli-tuolin.

Näyttely sai hyvää näkyvyyttä lifestyle- ja muotijulkaisuiden verkkoversioissa, esimerkiksi 

Vogue Japan, Numéro TOKYO, fashionsnap, TABI LABO, ADF (architecture x art x design) ja 

Suits women. Sanomalehtien printtiversioissa näyttelystä kerrottiin muun muassa Asahi 

Shimbunissa (n. 10 milj. lukijaa)  ja Yomiuri Shimbunissa (n. 13 milj. lukijaa).

Konkreettisesti näyttelystä seurasi mahdollinen yhteistyö Milla Vaahteran kanssa vuoden 

2021 Northern Alps -festivaaleilla.

Vierailijamäärä

922 5 4 2 9

Kumppanit Sponsorit Medioiden  
määrä

Oheisohjelma-
numerot 
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11. Yhteenveto muotoilijoiden 
ja taiteilijoiden kokemuksista

Suomen Saksan-instituutti lähetti Wild at Heart -näyttelyyn osallistuneille muotoilijoille ja 

taiteilijoille loka-marraskuussa 2020 kyselylomakkeen, jolla kartoitettiin heidän kokemuk-

siaan hankkeesta ja pyydettiin palautetta.  

Taitelijoiden yleismielipide näyttelystä oli kauttaaltaan positiivinen. Taiteilijat kehui-

vat järjestelyjä kokonaisuudessaan sekä näyttelyn visuaalista ilmettä. Myös näyttelyn 

kansainvälisyys sai kehuja, ja positiiviseksi asiaksi nostettiin se, miten näyttely onnistui 

tuomaan yhteen uusia ja jo vakiintuneempia muotoilijoita sekä rikkomaan stereotyyppistä 

suomalaisen muotoilun mielikuvaa.

Yhteistyö ja kommunikaatio näyttelyyn osallistuneiden instituuttien kanssa sujui hyvin. 

Myös mutkaton ja sujuva yhteistyö näyttelyn kuraattorin kanssa sai kehuja.

Monet taitelijat mainitsivat saaneensa näkyvyyttä näyttelyn kautta niin kotimaan lehdis-

tössä kuin eri näyttelymaiden sosiaalisessa mediassakin. Yksi taitelijoista jatkaa yhteis-

työtä Vienna Design Weekin kanssa.

Odotuksina näyttelylle mainittiin muun muassa näyttelypaikkojen ja sisällön yhteensopi-

vuus sekä uudenlaisen Suomi-muotoilun esilletuonti. Myös toive tuoda vierailijoille iloa ja 

odotus näkyvyydestä lukeutuivat odotuksiin. Nämä odotukset kävivät myös toteen.

Taitelijat pitivät näyttelyn parhaimpina anteina mahdollisuuden saada tutustua muihin 

näyttelyyn osallistuviin taiteilijoihin  ja olla osana tätä monipuolista joukkoa. Myös 

käytännön työkokemus, upea näyttelyarkkitehtuuri, tutustuminen instituuttien toimin-

taan sekä kommentit siitä, miten iloiseksi näyttely sai vierailijat, jäivät muotoilijoille 

positiivisesti mieleen. Lisäksi näyttelyn kansainvälinen, kiertävä ja joka paikassa hieman 

muuttuva luonne nostettiin esille.

Kehitysideana mainittiin suuremman kokonaisuuden luominen, jotta suomalainen 

muotoilu saisi todella hyvää näkyvyyttä maailmalla. Toiveena jatkossa oli myös tuoda 

enemmän näyttelyyn osallistuneita taitelijoita ja heidän luomuksiaan esille. Kaiken kaik-

kiaan toiveena on lisää samankaltaisia hankkeita.

“Näyttely oli hyvin järjestetty kokonaisuus sekä kommunikaation että visuaalisen 

puolen suhteen. Olen ollut todella tyytyväinen, että olen saanut olla osa  Wild at 

Heart -näyttelyä. Sain uusia kontakteja sekä uudenlaisia kokemuksia.”

                - Tuuli-Tytti Koivula, muotisuunnittelija

”Jatkossa vielä isommalla kokonaisuudella maailmalle, tämä oli todella  

hyvää näkyvyyttä suomalaiselle muotoilulle.” 

                      - Mari Martikainen, Mifuko
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12. Wild at Heart lukuina

Kävijämäärä Oheisohjelmanumerot Yhteistyökumppanit Sponsorit Mediat

Wien: 40 000

Budapest: 1 200

Tukholma: 900

Helsinki: 424

Tokio: 922

Yhteensä: 43 446

Wien: 2

Budapest: 3

Tukholma: 10

Helsinki: 3

Tokio: 5

Yhteensä: 23

Wien: 4

Budapest: 8

Tukholma: 6

Helsinki: 3

Tokio: 4

Yhteensä: 25

Wien: 2

Budapest: 0

Tukholma: 1

Helsinki: 2

Tokio: 2

Yhteensä: 7

Wien: 22

Budapest: 16

Tukholma: 16

Helsinki: 2

Tokio: 9

Yhteensä: 65
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13. Hankkeen pitkäaikaiset           
vaikutukset

Wild at Heart -näyttelyllä on ollut monia pitkäaikaisia vaikutuksia niin muotoilijoille ja 

taitelijoille itselleen kuin suomalaiselle designille yleisesti.

Taiteilijat kertovat saaneensa näyttelyn kautta uusia kontakteja sekä arvokasta näky-

vyyttä. Taiteilijoita on huomioitu kotimaisessa mediassa sekä sosiaalisessa mediassa 

kaikissa näyttelymaissa. Juuri näkyvyyden taitelijat nostavatkin erityisesti esille, mutta 

näyttelystä on myös seurannut konkreettisia yhteydenottoja sekä yhteistyötä Vienna 

Design Weekin kanssa.

Näyttely vaikutti myös siihen, miten suomalainen nykymuotoilu koetaan maailmalla. Wild 

at Heart nosti esille suomalaista muotoilua sen kaikessa laajuudessa, ja se onnistui rikko-

maan stereotyyppistä mielikuvaa Suomi-designista.

“Meillä oli odotuksena näkyvyys eri maissa designin alueella ja tätä näky-

vyttä saimme.”

“Näkyvyyttä on tullut suuresti jokaisen maan kohdalla.”

“Mielestäni näkyvyys on ollut merkittävin seuraus näyttelyn ajalta.”

“Näyttely oli erinomainen tilaisuus näyttää kansainväliselle yleisölle mil-

laista muotoilua nyky-Suomesta löytyy.“  

“Sain kuulla useaan kertaan miten tämä näyttely laajensi  

Suomi-muotoilun mielikuvaa.”  
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14. SWOT-analyysi

Näyttelyn sisältö: uutuusarvo, mielenkiintoinen konsepti ja sisällön jaottelu temaattisiin 

kokonaisuuksiin, monipuolinen kattaus erilaisia suunnittelijoita.

Näyttelyn muuntautumiskyky: helposti sovellettavissa erilaisiin tiloihin, säilytti kuitenkin 

alkuperäisen identiteettinsä sekä visuaalisen ilmeensä liikkuessaan tilasta, kaupungista 

ja maasta toiseen mm. näyttelytilaa rytmittäneiden taustakankaiden ansiosta.

Hyvä ja tarttuva nimi: heijasti hyvin näyttelyn sisältöä.

Näyttelyn vahva visuaalinen ilme valttikorttina markkinoinnissa ja viestinnässä: värien 

sekä muiden visuaalisten elementtien puolesta huomiota herättävä kokonaisuus, josta sai 

houkuttelevia ja monipuolisia kuvia sosiaaliseen mediaan sekä PR-työhön ja viestintään.

Yhteistyö instituuttien välillä: resurssit ja näkyvyys moninkertaistuivat, mahdollisuus 

tehdä enemmän ja isommin.

Työnjako: vetovastuu keskitettiin yhdelle instituutille, mikä takasi tehokkaan organisaation.

Instituuttien sitoutuminen hankkeeseen keskinäisellä sopimuksella: koettiin tärkeäksi 

laatia yksityiskohtainen sopimus vastuista ja velvollisuuksista.

Monta tekijää ja täten monta yleisöä: monipuoliset ja laajat verkostot.

Useat esityspaikat eri maissa: teki näyttelystä houkuttelevan yhteistyökumppaneille, 

mutta myös taiteilijoille.

Vahva näkyvyys ja läsnäolo sosiaalisessa mediassa: kaikki näyttelyn järjestäjät sekä 

suunnittelijat sosiaalisessa mediassa, useimmat heistä aktiivisia, ja näyttelyyn liittyviä 

päivityksiä jaettiin runsaasti.

Ammattitaitoinen ja motivoitunut kuraattori.

Projektikoordinaattori: aikataulutus ja kommunikaatio tehostuivat, projekti pysyi aikatau-

lussa koronapandemiasta huolimatta.

Hyvä yhteishenki ja ratkaisukeskeinen mentaliteetti.

Vahvuude
t
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Kulujen jakamisen haaste: instituutit ovat eri kokoisia, joten kullakin instituutilla on eriko-

koinen budjetti käytettävissään.

Instituuttien sisäiset hierarkiat ja työnjako: kuka on oikea yhteyshenkilö, entä kuka saa 

tehdä tietyt päätökset, jotta asiat etenevät sujuvasti?

Ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen: tulevaisuudessa hakemuksissa voisi olla painopis-

teenä esimerkiksi uusien tilaustöiden tuottaminen sekä taiteilijoille maksettavat palkkiot.

Epätasaisuudet palkkioissa: kiinnitettävä huomiota siihen, että palkkiojärjestelmä on 

tasavertainen kaikille näyttelyyn osallistuville suunnittelijoille ja/tai taiteilijoille ja käytän-

nöt yhteneväisiä eri näyttelykohteiden välillä.

Digitaalisten sisältöjen puute pandemian iskiessä: tulevaisuudessa syytä ottaa mukaan 

suunnitteluun alusta lähtien.

“Oikeassa paikassa oikeaan aikaan”: vaatii laajaa tietämystä kohdemaiden ympäristöistä. 

Esimerkiksi Budapestissä ei ehditty paikallisen Design Weekin alkuun, vaikka suurimmalta 

osin aikataulutus onnistuikin. 

Instituutit voivat järjestäjätahona näyttäytyä jossain määrin abstrakteina kuluttajille.

H
e
ik

ko
udet
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Vahvempi näkyvyys Suomessa sidosryhmille ja rahoittajille.

Uudet yleisöt ulkomailla sekä Suomessa.

Vahvat paikalliset yhteistyökumppanit: Design Weekit Wienissä, Tukholmassa sekä 

Helsingissä.

Pitkäkestoiset vaikutukset ja uudet yhteistyökuviot: esim. Schloss Hollenegg -taiteilijare-

sidenssi.

Instituuttien ja muiden tekijöiden kokemuksen ja osaamisen karttuminen.

Best practice sharing: yhteenvetosessio projektin päätyttyä, onnistumisista ja virheistä 

oppiminen tulevaisuutta varten.

Koronapandemia ja siitä aiheutuvat matkustus- ja kokoontumisrajoitukset.

Liikkuva näyttely, joka matkaa pitkiä matkoja: vaarana, että näyttelyesineistöä tai taide-

teoksia menee rikki tai katoaa.

Instituuttien henkilöstövaihdokset: lyhyet määräaikaiset työsopimukset kulttuurialalla, 

työt jäävät joidenkin osalta ns. kesken ja osa joutuu aloittamaan ummikkona projektin 

ollessa jo täydessä vauhdissa.

M
ah

do
llisuude

t Uhat
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