Nuori piirtäjä Saga Sutela työssään. Suunnitteilla saattaa olla jo ensi syksyn mallisto. Furnia esittelee ensimmäisenä Sagan piirtämiä lasten kalusteita.

Furniassa herätellään ideoita
ja haetaan kokonaisuuksia
Neuvova opiskelija

Nuorin huonekalusuunnittelija
juoksee vielä pallon perässä
ESS–Kalle Kivekäs
Lahti

Raksa-messujen jälkeen huonekalualan Furnia-näyttely on
hieman vapaammin hengittävä tapahtuma. Näytteilleasettajia on harvemmassa eikä
kulkutilaa tarvitse raivata kyynärpäillä.
Tällä kertaa sisustajat hakevat trendien mukaisesti kokonaisuuksia. Kävijät voivat tutustua näyttelyssä alan trendeihin ja uutuustuotteisiin ennen kuin ne tulevat myyntiin
jälleenmyyjille.
Huonekalujen lisäksi Furniassa on esillä tuotteita pikku nippeleistä aina alan oppilaitoksiin. Sänkybuumi on
nyt vahva, mikä näkyy suuresta joukosta mitä erilaisimpia
vuoteita vimpaimineen. Huippuna on vuode – tai kotiteatteri – jossa uupunut voi ottaa yöunet basson jytkeessä samalla
dvd-elokuvia taulutelevisiosta katsellen hintaan 18 000 euroa. Koneellinen hieronta kuuluu myös pakettiin.
Susanne ja Tom Dahlgren
Haarajoelta ovat tulleet näyttelyyn keskeneräisten sisustustöiden vuoksi. Omakotitalo on juuri rakennettu.
Dahlgrenit hakevat lähinnä
sisustustarvikkeita, kuten tyynyjä, tyynyliinoja ja keittiöjakkaroita. – Herättelemme myös
ideoita.
Sisustussuunnittelussa he

käyttävät ammattilaista
– Etenkin värimaailmaan
haemme apua, huonekalut valitsemme itse.
– Jos jotain aivan upeaa täältä löydämme, muutaman satasen voimme panostaa.
Tom Dahlgren kuvailee innokkuuttaan kodin sisustamiseen: – Kai se on pakko.

Toivetähti taivahalla
Saga Sutela juoksee pallon perässä, tulee sitten kohti ja ojentaa käyntikorttinsa. Siinä lukee
piirtäjä. Hänen töistään muun
muassa Toivetähti taivahalla ja
Ystävyyden rakkaus ovat esillä
massiivikoivusta tehdyissä lasten jakkaroissa ja pöydissä. Saga on kotoisin Limingasta eikä hän ole vielä kaikkea maailmasta nähnyt, sillä hän täytti
kaksi viikkoa sitten seitsemän
vuotta.
– Mä ite piirsin kaikki tietsikalla, sitte iskä keksi että näistä tehää tuoleja ja pöytiä. Eskarissa mä oon kertonu näistä
vaan täteille, mutta ei kukaan
oo nähny.
– Isompana rupeen ehkä
puusepäks. Tai sitten sairaudenhoitajaksi, koska äitikin on
sairaudenhoitaja.
– Saga viettää paljon aikaansa toimistossani ja piirtää tietokoneella. Yhtenä päivänä
koneella oli pitkälti toistasataa piirustusta kalusteita varten. Siitä sitten teimme ensimmäisen nolla-sarjan, Sagan isä

Susanne ja Tom Dahlgrenin messuvaelluksen katkaisi erikoinen sänky. Dahlgrenit ovat saaneet
omakotitalon juuri valmiiksi ja herättelevät nyt ideoita sisustuksen viimeistelyyn.

Jussi Sutela kertaa historiaa.
Sutelan yritys on valmistanut
kalusteita 15 vuotta.
Sagan tuotteita ei ole ollut
esillä ennen Furniaa.

Uusi väri löytyi
Nastolalaiset Oiva ja Riitta
Vornanen tulivat hakemaan
sisustusvinkkejä.
– Menossa on omakotitalon
sisäremontti, jonka vuoksi haemme värivinkkejä seinäpintoihin. Saatiin mukavia uusia
värivinkkejä. Niiden mahdollinen toteuttaminen menee
vielä tarkempaan pohdintaan.

Nyt ainakin tiedämme, mihin
asioihin pitää kiinnittää huomiota Oiva Vornanen sanoo.
Vornasten ongelma on se,
että he eivät ole varmoja laittaako seinille tapetit vai pelkkää maalia.
– Sekä tapetti että maali voisi olla hyvä vaihtoehto, Riitta
Vornanen täsmentää.
– Me päätämme molemmat
sisustusasioista. Ratkaisuja ei
tehdä ennen kuin kumpikin
on tyytyväinen.
Riitta Vornanen pitää opiskelijoiden neuvontaa hyvänä,
nytkin hän ”löysi” uuden vä-

rin, jota hän ei ole aikaisemmin tullut sisustuksessa ajatelleeksi. – Sininen.
Television sisustusohjelmia
Vornaset eivät juuri katso.

Sisustusvinkkejä Vornasille
antoi Linn Tallqvist, joka on
Muotoiluinstituutin kolmannen vuosikurssin sisustusopiskelija.
– Tällainen kokeilu on hyvä
etenkin opiskelujen kannalta,
pääsee tekemiseen todellisuuden kanssa. Samalla näkee mitä on oppinut ja miten kykenee
neuvomaan, sanoo Tallqvist.
– Tuntui mukavalta neuvoa.
Luotan, että Vornaset kuitenkin valitsevat sellaiset värit,
jotka heistä tuntuvat mukavilta, eikä pelkästään minusta. Jos sininen ei heitä miellytä, kyllä he valitsevat jonkun
muun värin.
Furniassa on noin sata osastoa kahdessa näyttelyhallissa,
ja pääosa näytteilleasettajista
on suomalaisia.
Mukana on myös muutama ulkomaalainen huonekalualan yritys. Esillä on myös
muun muassa sisustussuunnittelija Ilmari Tapiovaaran
tuotantoa.
Furnia-näyttely on avoinna
tavalliselle kuluttajalle toista
kertaa. Perjantai oli suunnattu pelkästään ammattilaisille,
lauantai ja sunnuntai kaikille.

