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SARJA 6 – 12 -vuotiaat 
 

MAAILMAN ILOISIN TALO  
Niko, Elias ja Juho Kalle, Oulun Normaalikoulu 4A-luokka, Oulu  
pirteä ehdotus, jossa myönteinen ote - kiusaamisen vastainen - rehellinen: tehty sitä mukaa kuin miltä tuntuu - 

toiminnallinen - lapsen oma työ - työssä näkyy koristelutapa ja -taito - olisi hauska todellisena talona - odotan 

mitä tästä tulee tulevaisuudessa - komea nimi ja komeat värit 

 
OLO-TALO  
Kirsikka, Lintulammen koulu 4.-6. lk, Oulu 
ei-tyypillinen - omaperäinen ratkaisu - isoillekin suunnittelijoille voi olla vaikea irtautua esikuvista -  

mielikuvituksellinen ja arvoituksellinen - esitystekniikka vahvaa - iloinen tunnelma välittyy - oma näkökulma 

tulee esiin - omat mieltymykset ovat työn lähtökohta - toteutettu hyvin 

 

PIILOUTUMIS JA LIUKUVEISTOS PUISTOON  
Oliver ja Leevi, Pakankylän koulu 1. luokka, Espoo  
pidän tästä paljon - uusi ja omaperäinen - funktionaalinen ja kauniisti tehty - omaperäinen ote näkyy - ei ole 

valmiiksi leikitty eli itsestään selvä - veistoksellinen - lapset innostuvat tästä - mystinen - hahmot houkuttelevat 

ilmeisesti pikku poikia 

 

SANI-FANI  
Tiia, Meri ja Iina, Oulun normaalikoulu 4A-luokka, Oulu 
kokonaishahmo eheä ja iloinen  - tekstillä on kuvattu hauskasti yhdessäoloa ja sisätiloja - tekijä on eläytynyt 

työhönsä -  yltiöpositiivinen työ - päivänpaisteinen juttu - sisällekin paistaa 

 

VESIHYPPELYPAIKKA  
Riina Kangas, Lintulammen koulu 1. lk, Oulu 
toiminnallinen ja runollinen - tunteellinen ja omakohtainen - vetoaa aikuisiin - ehyt kokonaisuus - hienosti 

kuvattu, mistä kysymys - työ ja teksti liittyvät yhteen - haluaisin tavata tekijän - työssä on vahva oma mielipide - 

vahva ja selkeä 

 

 

käännä!



 

 

 
 
 
 
SARJA: 13 - 18 –vuotiaat / år 
 
IMURI-TALO  
Jarkko Korkiakoski, Oulunsalon Yläaste 7.-10. lk, Oulunsalo  
formalistinen, veistoksellinen ja selkeä toteutus - yllätyksellinen sisältö - käytetty kaikki keinot tavoitteen 

saavuttamiseksi - voi kuvitella eri mittakaavoissa - hyvä tarkoitus - mieleen tulee sarjakuva - hieman pelottava - 

en malta odottaa tätä muotoilun kehitysaskelta - toteutus tasapainossa idean kanssa 

 

KARKKI  
Noora Autio, Frosteruksen koulu 7.-10.lk, Kärsämäki  
lämminhenkinen ja viaton - selkeä sanoma - ajatus lämmittää - esitystekniikka miellyttää - vankka ja muista 

poikkeava esitystapa - hieno maalaus - muisto omasta lapsuudesta: karkki on paras - lämmin symboli - hyvä 

idea sovellettavaksi muuallakin kuin messuilla - sisältö ja kuva vastaavat selvästi toisiaan 

 

KATUNOJATUOLIT  
Silja Minkkinen, Viikin normaalikoulu 7.-10. lk, Helsinki  
toimiva ja yhteisöllisempi idea - herättää tilana vetovoimaa - hyvä ajatus: kun levähtää, tutustuu toisiin - tuo 

pienet arkiset asiat esiin - visuaalisuus henkii samaa kuin teksti - hyvä tekniikka - erinomainen esitystapa - 

selkeä ja käytännöllinen idea 

 

MONIKANSALLINEN LENTOKORI  
Miia Nätynki, Elina Hyvönen ja Henna Hekkala, Oulunsalon yläaste 7.-10. lk, Oulunsalo 
jalat tukevasti irti maasta - hakee ratkaisua ongelmaan - monipuolinen konsepti, jossa näkyy tulevaisuuden 

usko - kantaaottava - runollinen -  tukee kilpailun ydinajatusta - kaunis muoto ja toteutus - kuin veistos - 

hirmuhieno työ - yhdessa veneessä ollaan - kaikki samassa korissa 

 

YSTÄVYYDEN SATEENVARJO  
Suvi Aalto, Oulunsalon Ylä-aste 7.-10. lk, Oulunsalo 
yksinkertainen, kaunis asetelma - herkkä, runollinen toteutus - avoin suoja, jota voi lähestyä eri suunnista - 

mukaan on helppo ja luonteva liittyä - mielikuvia kuusen alla olemisesta, kaatuneiden puiden välisestä tilasta, 

ihmisten ensimmäisistä arkaaisista rakennuksista - valmis asia otettu käyttöön - katsoja rakentaa työn loppuun - 

positiivisen arkinen - hieno mittakaava - toteutettava idea - onnistunut kuva 

 
YSTÄVYYSPUHELIN  
Helena Jaakola, Oulunsalon Yläaste 7.-10. lk, Oulunsalo 
työssä on konseptiluonne - laite ei ole fyysinen - nykytekniikka yhdistyy sukupolveeni vetoavaan retroon - 

vanhan ja uuden kontrastinen yhteensovittaminen on hyvä asia - esitys on kaunis - saa ajattelemaan - jo 

pelkästään käytön ajatteleminen aiheuttaa jännittävän fiiliksen -  kiehtovaa - kahdenkeskeisyys on aina ihmisten 

mielestä jännittävää  

 

PINKKI LENTÄVÄLEHMÄ  
Riku Hekkala,  Oulunsalon yläaste 7.-10. lk, Oulunsalo  
antaa visuaalisen hahmon tutulle lausahdukselle: jos lehmätkin lentäisi - lentää kovaa - lehmäisyys hassun 

innostavaa - kaikki pääsevät kyytiin, mutta minne - suunnitelmassa on unelmaa ja viehättävää päättömyyttä - 

esineenomainen - lehmän muoto hämmentää - haluaisin päästä lennolle 

 
 

... ja niin heistä tuli ystäviä…   



 

 


