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... och så blev de vänner... 

 
 
 

 
 

Om man knappar in ett nummer 

förenas samtalet till en person som 

tycker om samma saker.  

Helena Jaakola 
 

 
 
 

 
 

 

        
 
 

 

 

 
Samutställning på Finlands arkitekturmuseum och 
Designmuseet 8.1. - 25.1.2009 
 
AMPIAINEN REMIX – utställningens vernissage och 
designtävlingens resultat offentliggörs 8.1.2009, kl 16, 
Kaserngatan 24 
 

 

Ampiainen – en temadag om arkitektur och design i skolan – 
är ett design- och arkitekturpedagogiskt samarbete mellan 
Designmuseet, Finlands arkitekturmuseum, Finlands 
Arkitektförbund SAFA, Konstindustriförbundet Ornamo, 
föreningen för grafisk design Grafia och Nylands konstkommission. 
Ampiainen REMIX, en designtävling riktad till barn och unga, har 
genomförts som en del av det nationella programmet inom EU:s 
temaår för interkulturell dialog. 
 
Ampiainen REMIX-designtävlingen startade på projektets 
hemsida på arkitekturdagen 2.10.2008. Tävlingen var öppen för alla 
grundskoleelever, gymnasister och studerande vid yrkesläroverk i 
Finland, för enskilda personer eller grupper. I tävlingsprogrammet 
ställde man frågan: vad kunde föra samman folkgrupper och 
medborgare med olika kulturell bagrund och skapa grogrund för 
förståelse? Deltagarna ombads hitta på ett föremål, ett utrymme, en 
verksamhet eller något annat som främjar samvaro och ömsesidig 
förståelse. 
 
Fram till tävlingens deadline 30.11. hade 275 bidrag registrerats på 
nätutställningens sida. Bland bidragen hittar man både design- och 
arkitekturbetonade förslag: inre och yttre rum, utrymmen för 
samvaro och verksamhet, olika byggnader, föremål av alla de slag, 
tekniska apparater, fortskaffningsmedel, spel och andra koncept. 
Vänskapstelefonen förenar människor virtuellt. Dammsugarhuset å 
sin sida suger i sig människor och gör dem till vänner. Världens 
gladaste hus erbjuder klart och slagkraftigt: ”plats och något att göra 
för alla”. 
 
De av tävlingsjuryn prisbelönta bidragen samt de bidrag som 
utmärkte sig i den öppna omröstningen offentliggörs den 8.1.2009 
kl 16 i samband med utställningens vernissage. I juryn satt arkitekt 
och professor Aulikki Herneoja från Uleåborgs universitet, arkitekt 
Roy Mänttäri från Finlands arkitekturmuseum, årets unga 
formgivare Naoto Niidome samt designer-konstnärerna Aamu Song 
och Johan Olin. 

 
 



 

 
 
 

 
 

När man är under det här paraplyet 

hamnar alla bekymmer, sorger och 

elakheter utanför. Suvi Aalto 

 
 
 

 
 
Den flygande kon plockar upp 

människor och tar dem till olika platser 

och främmande personer.  
Riku Hekkala 

 
 
 
 
 
 
 

 
Det skickades in många bra arbeten så juryns uppgift att utse 
12 vinnare har inte varit lätt. 
 
Faktum är att juryn konstaterade att nivåskillnaderna var 
förvånansvärt små. Den här gången var det dessutom svårt att se 
några åldersrelaterade skillnader, vilket ansågs exceptionellt i en 
sådan här tävling för barn och unga. 
 
Till slut kunde man ändå sålla ut pärlorna i båda ålderskategorierna 
(6-12 och 13-18). Det som utmärkte dem var helhetsgreppet: de var 
både visuellt intressanta och hade ett tydligt budskap. I dem 
förenades starka och originella idéer, fräscha och kärnfulla 
beskrivningar och ett personligt tekniskt förverkligande. Också 
bilden som laddats upp på hemsidan var lyckad och förmedlade sitt 
budskap effektivt. På vissa arbeten kunde man dessutom se att 
processen lett till nya insikter hos upphovsmannen. 
 
Tävlingsjuryn fäste i sin bedömning särskild vikt vid hur bidraget 
behandlade uppgiftens tema och utvecklingen av idén. Speciellt 
viktigt var att bidragen skulle vara personliga och ta avstamp i 
barnens och de ungas egen verklighet. 
 

 
Ampiainen REMIX-utställningen är öppen 8.1. - 25.1.2009 
 
Finlands arkitekturmuseum www.mfa.fi, Kaserngatan 24 
må stängt, ti och to-fre 10-16, on 10-20, lö-sö 11-16 
 
Designmuseet www.designmuseum.fi, Högbergsgatan 23 
må stängt, ti 11-20, on-sö 11-18 
 
 

Intervjuer och fotograferingstillstånd: 
 
Ampiainen/  Jaana Räsänen, länskonstnär i arkitekturfostran 
jaana.rasanen@minedu.fi 
050 5404243 
 
 
 
 
 
 
 

VÄLKOMMEN! 


