ISKU 90 -muotoilukilpailu
KILPAILUOHJELMA

KILPAILUTEHTÄVÄ
Isku täyttää 90 vuotta 2018. Suomea yksitoista vuotta nuorempi Isku haluaa muistaa
synnyinseutujaan järjestämällä Muotoilukilpailun, joka juhlistaa maailmallakin tunnettua
suomalaista muotoiluosaamista.
Isku on suomalainen vuonna 1928 Lahteen perustettu perheyritys. Iskun omat
huonekalutehtaat ja tuotanto sijaitsevat Lahdessa. Isku noudattaa ISO 9001 laatujärjestelmää ja toimii aktiivisesti ekologisen tuotannon kehittäjänä: Isku sai ISO 14001
-ympäristösertifikaatin ensimmäisenä alalla, ja tänä päivänä koko tuotanto on PEFCsertifioitua, eli kaiken Iskun käyttämän puun alkuperä on tunnettua ja kestävän kehityksen
periaatteiden mukaan tuotettua.
ISKU 90 -muotoilukilpailu on kaksivaiheinen tuotesuunnittelukilpailu, jonka tavoitteena on
löytää Iskun teolliseen valmistukseen ja myyntiin sopivia kalustetuoteperheitä.
Isku suunnittelee, valmistaa ja markkinoi kokonaisvaltaisia sisustusratkaisuja sekä
kalusteita koteihin, kouluihin, toimistoihin ja kaikkiin julkisiin tiloihin. Koko Suomen kattavan
Isku-myymäläketjun lisäksi kansainvälistyvä Isku toimii tällä hetkellä Pohjoismaissa,
Baltiassa, Puolassa, Venäjällä sekä Lähi-Idässä. Kilpailussa etsitäänkin nyt uusia ja
oivaltavia ratkaisuja neljään eri kategoriaan; Työ-, Koti-, Oppi- ja Hoivaympäristö.
Palkittavien kilpailutöiden on osoitettava korkeatasoista tuotemuotoiluosaamista.
Arvostelussa painotetaan tuotteiden käytettävyyttä, huomioiden eri käyttäjäryhmät.
Palkintolautakunta kiinnittää huomiota tuotteiden valmistettavuuteen ja sarjatuotantoon
soveltuvuuteen, tarkoituksenmukaisiin materiaalivalintoihin, muotokieleen, tuotemuotoilun
innovatiivisuuteen, valmistusmenetelmiin, tuotteen kestävyyteen ja selkeyteen.
Ehdotuksissa tulee ottaa huomioon myös tuotteiden kilpailukykyisen hinnoittelun
mahdollisuus.

AIKATAULU JA KILPAILUN VAIHEET
Kilpailuaika on 12.9.2017 - 10.3.2018. Kilpailu julkistetaan Iskun sähköisissä kanavissa
12.9.2017.
Kilpailun aineisto löytyy kilpailun kotisivuilta http://isku90.fi/

Kilpailu on kaksivaiheinen, ensimmäisen vaiheen jälkeen valitaan viisi (5) ehdotusta
kilpailun toiseen vaiheeseen.

Kilpailun 1. vaihe 12.9 - 3.11.2017
3.11. klo 12.00 ensimmäisen vaiheen ehdotusten sisään jättäminen
17.11 jatkoon valitut viisi (5) kilpailijaa julkaistaan nimimerkeillä kilpailun kotisivulla http://isku90.fi/
sekä Ornamon tiedotteissa.

Kilpailun 2. vaihe 17.11.2017 – 31.1.2018
Kilpailun toisessa vaiheessa, finalistit itse toteuttavat/teettävät mallikappaleet ehdotuksistaan.
Iskun Design Lab materiaaleineen on finalistien käytössä. Kukin finalisti saa myös
1000 ( tuhannen euron ) tuen mallikappaleen toteuttamiseen.

Kilpailun tulokset
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 19.2.2018 mennessä.

Tulosten julkistaminen
Kilpailun voittajat julkistetaan 2.3.2018 mennessä kilpailun kotisivuilla. Kilpailun
voittaneista ja kunniamaininnan saaneista ehdotuksista järjestetään näyttely.
Palkintojen jako ja näyttelyn avajaiset järjestetään Iskun pääkonttorilla Lahdessa Iskun 90
vuotis juhlien yhteydessä.

KILPAILUEHDOTUKSET
Tiedot suunnittelijasta ja kilpailusalaisuus
Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotusten jättämisen yhteydessä suunnittelijan/
suunnittelijoiden tiedot ja suunnittelijan valitsema anonyymi nimimerkki ilmoitetaan
sähköpostitse. Sähköpostin tulee sisältää seuraavat tiedot:






Suunnittelijan/suunnittelijoiden nimi/nimet
Nimimerkki
Puhelinnumero
Osoite
Sähköpostiosoite.

Kilpailuehdotus, joka toimitetaan sähköpostin liitteenä, joka on otsikoitu nimimerkillä sekä
työn nimellä. Nimimerkin tulee olla vähintään viisi kirjainta sisältävä tunnus.
Kilpailuehdotus lähetetään 3.11.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
muotoilukilpailu@isku.fi. Sähköpostin otsikkona tulee olla; ISKU 90-muotoilukilpailu.

Vaiheen 1. kilpailuehdotus
Ensimmäisen vaiheen kalustetuoteperheen kilpailuehdotusta varten tulee toimittaa
materiaali sähköisessä muodossa. Kilpailuun palautetaan vain yksi PDF-tiedosto, jossa voi
olla korkeintaan neljä A3-kokoista sivua. Tiedoston maksimikoko on 10 MB. PDF voi olla
myös pakattu zip-muotoon.
Kilpailulautakunta tulostaa kilpailuehdotukset vaaka A3-kokoon (enintään 4 kpl / ehdotus).
Tuotteista tulee olla projektiopiirustukset sekä tarvittaessa leikkaus päämittoineen.
Havainnekuvista tulee ilmetä tuotteiden käyttötapa ja toiminta.
Tuotesarjasta laaditaan kirjallinen selostus (maksimipituus 2000 merkkiä
välilyönteineen), josta ilmenee tuotesarjan idea sekä rakenne- ja materiaaliratkaisut.
Tekstin pitää olla A3-planssien sisällä.

Vaiheen 2. kilpailuehdotus
Kilpailun järjestäjät evästävät toiseen vaiheeseen valituksi tulleita kilpailijoita kilpailun
verkkosivuilla.
Toisessa vaiheessa kilpailijoiden toivotaan kehittävän suunnitelmia eteenpäin
muotoilullisesti sekä materiaalitutkimuksen, valmistettavuuden ja käytettävyyden kannalta.
Kilpailuehdotusta pyydetään täydennettävän myös tilallisella visualisoinnilla
tuoteperhekokonaisuudesta ja sen käyttöympäristöstä.
Isku auttaa jatkoon valittujen hahmomallien/prototyyppien toteuttamisessa tarjoamalla
materiaalit ja työtilat, sekä 1000 euron (tuhannen euron) tuen mallin toteuttamiseen.

Kilpailua koskevat kysymykset
Kilpailijoilla on oikeus tehdä kilpailuohjelmaa koskevia kysymyksiä. Kaikki kilpailua
koskevat kysymykset tulee toimittaa sähköpostilla 12.10.2017 mennessä
osoitteeseen kilpailuinfo@isku.fi. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan 22.10.2017
mennessä kilpailun kotisivuilla.

Kilpailuehdotusten palautus
Kilpailun järjestäjä ei palauta valitsematta jääneitä ehdotuksia. Kilpailun järjestäjä sitoutuu
tuhoamaan sähköisesti toimitetut kilpailuehdotukset kilpailun jälkeen. Kilpailun järjestäjällä
ei ole oikeutta hyödyntää sähköisiä kilpailuehdotuksia.

PALKINNOT
Palkintosumma on yhteensä 24.000 euroa, joka jakaantuu seuraavalla tavalla:
1.
palkinto 12.000 euroa
2.
palkinto 6.000 euroa
3.
palkinto 3.000 euroa
Yleisöäänestys palkinto 3.000 euroa

Palkintolautakunta voi nimetä kunniamainintoja sekä jakaa yksimielisellä päätöksellä
palkintosumman myös toisin.

PALKINTOLAUTAKUNTA
(palkintolautakunta valitsee puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan)

Petra Lassenius sisustusarkkitehti SIO Ornamon edustaja
Saara Renvall sisustusarkkitehti, muotoilija SIO Ornamon edustaja
Raimo Räsänen sisustusarkkitehti SIO
Antti Olin, sisustusarkkitehti SIO, Muotoilujohtaja, Isku
Seppo Vikström hallituksen puheenjohtaja, Isku
Arto Tiitinen, toimitusjohtaja, Isku
Kilpailuasiamies, markkinointi- ja viestintä assistentti Mona Auervuolle, Isku

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT
Kilpailun järjestää Isku Yhtymä Oy. Kilpailuohjelma on laadittu yhteistyössä
Teollisuustaiteen liitto Ornamon kanssa.

SÄÄNNÖT
§ Isku 90 -muotoilukilpailu.
§ 2 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT
Isku 90 -muotoilukilpailun järjestää Isku, Suomen suurin kalustealan teollinen toimija. Iskun
tehtaat sijaitsevat edelleen Lahdessa Mukkulassa. Isku haluaa tulevinakin vuosina
panostaa muotoilun ja tuotannon kehittämiseen. Kilpailun siivin Isku uskoo avaavansa
suomalaisen kalustevalmistuksen ja -tuotannon ovia entistä tehokkaammin muotoilualan
ammattilaisille. Suomalaisessa muotoilussa ja kalustevalmistuksessa on paljon
potentiaalia maailmanlaajuisesti. Siihen Isku uskoo ja panostaa.

§ 3 KILPAILUN TAVOITE
Kilpailun tavoitteena on löytää teolliseen valmistukseen ja myyntiin sopivia tuoteperheitä,
neljässä eri kategoriassa; Työ-, Koti-, Oppi- ja Hoivaympäristö.

Kilpailu on kaksivaiheinen tuotesuunnittelukilpailu.

§ 4 OSALLISTUMISOIKEUS
Isku 90 -muotoilukilpailu on Suomessa järjestettävä kilpailu, johon voivat osallistua
muotoilijat, sisustusarkkitehdit, arkkitehdit, alan opiskelijat sekä heidän muodostamansa
työryhmät. Kilpailukielinä ovat suomi ja englanti, joten kilpailutyön voi lähettää kummalla
tahansa kielellä. Iskun omalla henkilökunnalla ei ole osallistumisoikeutta.
Kilpailutöiden tulee olla ennen julkaisemattomia. Yksityiskohtaiset osallistumisohjeet
ilmenevät kilpailuohjelmasta.

§ 5 ARVOSTELUPERUSTEET
Palkittavan kilpailutyön on osoitettava korkeatasoista tuotemuotoiluosaamista.
Arvostelussa painotetaan tuotteiden käytettävyyttä. Palkintolautakunta kiinnittää huomiota
tuotteiden valmistettavuuteen ja sarjatuotantoon soveltuvuuteen, tarkoituksenmukaisiin
materiaalivalintoihin, muotokieleen, tuotemuotoilun innovatiivisuuteen,
valmistusmenetelmiin, tuotteen kestävyyteen ja selkeyteen. Ehdotuksissa tulee ottaa
huomioon myös tuotteiden kilpailukykyinen hinnoittelu.
§ 6 POISSULJETTAVAT EHDOTUKSET
Kilpailusta suljetaan pois ehdotukset, joita ei ole jätetty sisään kilpailuohjelmassa mainitun
ajan kuluessa tai jotka eivät täytä kilpailuohjelman määräyksiä. Kilpailusta poissulkemisen
päättää kilpailun palkintolautakunta. Iskun omalla henkilökunnalla ei ole
osallistumisoikeutta.
§ 7 PALKINNOT JA JULKISTAMINEN
Kilpailussa palkitaan yksi pääpalkinnon voittaja. Palkintolautakunta voi nimetä
kunniamainintoja sekä jakaa yksimielisellä päätöksellä palkintosumman myös toisin.
Palkinnot maksetaan voittajille kuukauden sisällä kilpailun tulosten julkistamisesta
Palkinnot ovat verovapaita.
Palkintoon kuuluu oikeus käyttää Isku 90 -muotoilukilpailutunnusta kilpailutyön
yhteydessä.
Voittajatyön suunnittelija sitoutuu edesauttamaan työn esittelyn toteuttamista projektia
ohjaamalla ja toimittamalla tuotteista tarvittavat mallit tai piirustukset, jotta kilpailun
järjestäjät voivat tuottaa palkituista suunnitelmista näyttelyyn hahmomalleja.
§ 8 KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖ- JA TEKIJÄNOIKEUS
Tekijän oikeus on ehdotuksen tekijällä/tekijöillä. Mikäli kilpailuun osallistuu työryhmä, on
osallistujien kirjallisesti sovittava keskenään oikeuksiensa jakautumisesta palkintoon
ennen kilpailuun osallistumista.
Iskulla on etuoikeus neuvotella tuotantoon otettavien tuotteiden käyttö-, valmistus-,

markkinointi- ja myyntioikeuksista kilpailuehdotuksen suunnittelijan/suunnittelijoiden
kanssa. Isku varaa oikeuden neuvotella ensimmäisenä myös muiden kilpailussa palkittujen
suunnittelutöiden tuotantoon viemisestä. Neuvottelut on käytävä kuuden kuukauden
kuluessa kilpailun tulosten ilmoittamisesta.
Ehdotuksen tekijä vakuuttaa, ettei ehdotus hänen tietensä loukkaa muiden oikeuksia, eikä
ole jäljennös aikaisemmin julkiseksi tulleista malleista. Kilpailija voi halutessaan
mallisuojata kilpailuehdotuksensa ennen kilpailuehdotuksen jättämistä.
§ 9 SOPIMUS VALMISTUKSESTA
Palkitun tuotesarjan valmistukseen ottamisesta käydään erillinen sopimusneuvottelu
suunnittelijan/suunnittelijoiden ja Iskun välillä.
§ 10 PALKINTOLAUTAKUNTA
Isku 90 -muotoilukilpailun voittajat valitsee kilpailuohjelmassa nimetty palkintolautakunta.
Palkintolautakunta on hyväksynyt kilpailuohjelman ja kilpailun säännöt.

§ 11 KILPAILUASIAMIES
Iskun nimeämänä kilpailuasiamiehenä toimii Mona Auervuolle. Kilpailuasiamiehen
tehtävänä on varmistaa kilpailijoiden anonymiteetin säilyminen, rekisteröidä kilpailun
osallistuneet työt, koota kilpailutyöt palkintolautakunnan käsittelyä varten ja vastata
kilpailua koskeviin tiedusteluihin. Nimitetyllä kilpailuasiamiehellä ei ole äänioikeutta juryn
toiminnassa.
§ 12 KILPAILUOHJELMA
Kilpailun aikataulu, ilmoittautumismenettely, tuotteiden esittelymateriaali, ilmoittautumis- ja
osallistumismenettelytavat sekä palkintosummat kerrotaan kilpailuohjelmassa.
§ 13 VASTUU KILPAILUEHDOTUKSISTA

Kilpailun järjestäjä vastaa kilpailuehdotusten turvallisuudesta ehdotuksen
vastaanotettuaan.
§ 14 VAKUUTUS TUTUSTUMISESTA KILPAILUN SÄÄNTÖIHIN JA
KILPAILUOHJELMAAN
Osallistuessaan kilpailuun kilpailija samalla vahvistaa hyväksyvänsä kilpailun säännöt,
kilpailuohjelman ja siihen liittyvät ehdot ja velvoitteet sekä omaavansa oikeudet kilpailuun
osallistuvaan tuotteeseen tai tuotesarjaan.
Osallistuessaan kilpailuun osallistuja luovuttaa järjestäjille korvauksetta käyttöoikeuden
tuotteesta tehtyyn viestintämateriaaliin (esim. tuotteiden kuvat painetussa ja sähköisessä
muodossa).

