
Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunta 

1980-luvulla teollinen toiminta hiljeni Fiskarsin vanhassa ruukissa (perustettu 1649). Fiskars Oyj 
Abp:n kasvaessa ja suuntautuessa maailmanmarkkinoille ruukissa ei enää ollut tilaa tarpeeksi 
suuriin yksiköihin ja tuotantolaitokset siirrettiin Billnäsin ruukkiin tai lakkautettiin. Näin ollen 
myös työikäinen väki hakeutui muualle, talot jäivät tyhjilleen ja palvelut surkastuivat. 

Kaunis ympäristö ja luonto sekä tyhjilleen jääneet tuotanto- ja asuintilat houkuttelivat 
paikkakunnalle käsityöläisiä, muotoilijoita ja taiteilijoita. Vuoteen 1993 mennessä Fiskarsiin oli 
muuttanut jo yli 20 eri alan ammattilaista. Vähitellen heidän keskuudessaan heräsi ajatus 
yhteisen näyttelyn järjestämisestä. Keväällä 1994 ryhtyi työryhmä kokoamaan ensimmäistä 
yhteisnäyttelyä. Tavoitteena oli alusta saakka saada aikaan korkeatasoinen näyttely, jossa oli 
ennakkoluulottomasti esillä rinnakkain niin taide-, käsityö- kun taideteollisuusalankin tuotteita. 
Tärkeimpänä valintakriteerinä oli esineiden korkea laatu. 1. näyttelystä muodostui todellinen 
yleisö- ja arvostelumenestys. Positiivinen vastaanotto innosti järjestäjiä jatkamaan ja 
kehittämään näyttelytoimintaa seuraavinakin vuosina.  

Vuonna 1996 Fiskarsiin oli jo muuttanut noin 30 eri alan ammattilaista ja näyttelytoiminnan 
laajentuessa kävi tarpeelliseksi vakiinnuttaa yhteisön toimintaa. Huhtikuussa 1996 perustettiin 
Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunta, toimisto perustettiin ja 
palkattiin kokopäivätoiminen toiminnanjohtaja. 

Vuosien varrella jäsenmäärä on jatkuvasti kasvanut – osuuskuntaan kuuluu nyt 121 jäsentä 
edustaen lähes kaikkia käsityön, muotoilun ja taiteen osa-alueita. Suurimmat ammattiryhmät 
ovat puusepät, keraamikot, teolliset muotoilijat ja kuvataiteilijat. 

Osuuskunnan toiminnan keskeisenä päämääränä on edistää jäsentensä elinkeinojen 
harjoittamista. Osuuskunta välittää ja markkinoi jäsentensä tuotteita ja palveluita ylläpitämällä 
myymälää ja järjestämällä näyttelyitä. Osuuskunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan 
hallituksen, joka yhdessä toiminnanjohtajan, taiteellisen toimikunnan ja myymälätoimikunnan 
kanssa vastaa osuuskunnan toiminnasta ja sen kehittämisestä. 

Osuuskunta ja Fiskarsin ruukki kokonaisuutena on vuosien varrella saanut julkisia tunnustuksia 
toiminnastaan:  

• 2007 Royal Destination Award for Sustainable Tourism  
• 2000 Fiskarsin ruukki – Vuoden Uusimaalainen Kylä 
• 1999 Valtion taidepalkinto 
• 1997 Asko-Avonius -palkinto 
• 1996 Uudenmaan läänin taidetoimikunnan taidepalkinto 

Yhteystiedot 
Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunta 
Tornikellorakennus 
10470 Fiskars 
puh. 019-2777 500 
fax 019-2777 501 
onoma (at)onoma.org 

 
 
 



ILOA 

Työniloa, silmäniloa, tekemisen ja antamisen iloa, Fiskarsin osuuskunnan 20. näyttelykesä! 
 

12.5.–15.9.2013 Kuparipaja, Fiskars 

 
Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunta järjestää vuosittain 
kesäkaudella kaksi laajaa näyttelykokonaisuutta Fiskarsin ruukissa Raaseporissa. Kesällä 2013 
toinen näyttelyistä on osuuskunnan 20. näyttelyvuoden kunniaksi teemasta ILOA ja toinen 
taidekriitikko Otso Kantokorven kuratoima Kipinä - kantaaottavaa nykytaidetta ja muotoilua. 

ILOA on liikkeelle paneva voima; työniloa, silmäniloa, tekemisen ja antamisen iloa. Näyttely 
tavoittelee positiivisia ajatuksia ja ilon tunnetta. Fiskarsin osuuskunnan 20. näyttelykesä 
esittelee yli 20 eri ammattiryhmää edustavan jäsenistön teoksia. Tekijät tuovat näyttelyyn kirjon 
erilaisia tulkintoja teemasta oman välineensä ja erikoisosaamisensa kautta.  

Teoksissa ilo ilmenee hersyvänä muotojen ja värien leikkinä, toisissa ilo on osa tekemisen 
prosessia. Monille Fiskarsin ruukissa työskenteleville iloa tuottaa yhdessä tekeminen ja 
yhteisöllisyys. Moniin teoksiin on dokumentoitu iloisen tapahtuman tai muiston jäljet. 
Näyttelyyn osallistuu yli 60 osuuskuntalaista tai heidän kokoamaansa työryhmää. Osuuskunnan 
jäsenillä on työskentelyn tai asumisen kautta yhteys Fiskarsin ruukkiin. Tässä näyttelyssä 
painotuksena on ajankohtaisten ja uusien teosten esittely. Vuonna 2013 elämme monella tavalla 
haastavia aikoja; kesänäyttelyn tekijät kokevat kunniatehtäväkseen tuottaa näyttelyssä kävijälle 
positiivisia ajatuksia ja myönteisiä kokemuksia.  

 

Näyttelyyn osallistuvat: 

Erna Aaltonen, Martti Aiha, Eeva-Kaisa Ailus, Upi Anttila, Kirsti Doukas, Daniel Enckell, Marko Escartin, Lino 
Garghentino, Hannele Grönlund, Eero Haikala, Lulu Halme, Erja Huovila, Saara Kantanen, Sirpa Kolu, Leanika Korn, 
Markku Kosonen, Paula Kovalainen, Barbro Kulvik & Antti Siltavuori, Peter Launo, Martina Lindberg, Elina 
Makkonen, Rudi Merz, Camilla Moberg, Timo Mustajärvi, Jukka Mäkelä, Pia Nieminen, Jussi Nordberg, Ron 
Nordström, Katri Pailos, Jaakko Pakkala, Ritva Palander, Deepa Panchamia, Suku Park, Tuulia Penttilä, Milvi Pesari, 
Jouni Repo, Liisa Rissanen & Mika Sarasjoki, Kristian Saarikorpi, Anneli Sainio, Rutsuko Sakata, Lea Sarasjoki & 
Miisa Säilä, Kim Simonsson, Hannu Siren, Howard Smith, Mikael Spitz, Riitta Talonpoika, Ari Turunen, Tiina 
Tuunanen, Viivi Varesvuo, Kari Virtanen, Karin Widnäs ja Katja Öhrnberg. 

Työryhmät: Nanna Bayer & Zsolt Falud / Erika Kelter & Antrei Hartikainen / Erika Kelter, Sonja Tuulia Halttunen, 
Antrei Hartikainen, Liisa Rissanen & Henri Ruut / Tapio Hämäläinen, Pekka Palsanen, Erja Huovila, Paula Kovalainen, 
Riitta Talonpoika, Mari Ojala, Upi Anttila, Tarmo Maaronen & Hannu Raatikainen / Tuulia Penttilä, Sampsa Ertamo 
& Simo Ylitalo / Marin Strebelle & Nina Pulkkis. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 CAMILLA MOBERG 

 Bubblo 2012 

 



 

 

 

Tuotteet 

Muotoilijan oman tuotemerkin, Camilla Moberg Designs -kokoelmaan kuuluu 
piensarjatuotteita, uniikkeja teoksia sekä veistoksellisia valaisimia. Kokoelman kaikki esineet 
syntyvät käsityönä pääasiassa Nuutajärven lasikylässä. Valmistuksesta huolehtivat Suomen 
eturivin lasinpuhaltajat. Kotimaisuus on tärkeä arvo ja kokoelmat tuotetaan mahdollisimman 
paikallisesti.  
 
Lasin valmistus ja yhteistyö 

Kohtaaminen lasinpuhaltajamestari Unto Suomisen (1931-2004) kanssa vuonna 1995 oli 
ratkaiseva kimmoke lasin pariin. Arabialle astioita suunnitellut Moberg hautoi mielessään ideaa 
lasikannusta ja sai Suomisen innostumaan ajatuksistaan. Tästa alkoi kymmenvuotinen 
muotoilijan ja puhaltajan yhteistyö, joka kesti aina Unto Suomisen kuolemaan saakka.  
 
Camilla Moberg Designs -kokoelman puhaltaa nykyään pääasiassa puhaltajamestari Kari Alakoski 
Nuutajärvellä. Lasit (viinilasit) puhaltaa puhaltajamestari Jaska Liikanen Riihimäellä. ”Lasin 
valmistusprosessi lasihytissä on kiehtovaa. Arvostan lasinpuhaltajien ammattitaitoa. Yhteistyö 
heidän kanssaan on antoisaa ja molemminpuolinen arvostus on tärkein edellytys yhteistyölle 
muotoilijan ja lasinpuhaltajan välillä.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Sirius galleria   Camilla Moberg 

  Fiskarsintie 38   Fiskarsintie 38 

  10470 Fiskars   10470 Fiskars 

  Suomi    Suomi 

  +358 50 590 9961   +358 50 590 9961 

  sirius@camillamoberg.fi    camilla@camillamoberg. 

 



 

Ravintola Kuparipaja 

Ravintola Kuparipajassa tiivistyy Fiskarsin Ruukin henki: puitteet ovat perinteiset, mutta tyyli 
tätä päivää. Ruokalistalla on makuja ja värejä monesta suunnasta: vanha paja, uusi design. Ja 
taustalla kosken kohina.  

Samassa rakennuksessa on Onoman näyttelytila ja Kopper-designmyymälä. Viereisessä 
FiskarsForumissa on mainiot kokoustilat.  

Kuparipaja pähkinänkuoressa 

Yläkerta: ravintolasali 90 paikkaa, kabinetti 50 paikkaa 
Alakerta: kahvila-ravintola 60 paikkaa 
Ulkoterassi: 80 paikkaa 
Jopa 200 ruokailijaa samaan aikaan. 
Täydet anniskeluoikeudet koko talossa. 
Myös pitopalvelua!  

 

Lasinpuhaltajakerhon lounasbuffet ravintola Kuparipajassa 

1. Paahdettua lohta, ruohosipulikastiketta ja tilliperunoita  
2. Mureaksi haudutettua häränrintaa, piparjuurikastiketta ja juuressosetta  
3. Kananpoikaa ja kasviksia kookos-inkiväärikastikkeessa, basmatiriisiä  

             Salaattipöytä, leipää ja yrttituorejuustoa sekä kahvi tai tee.  

 

 

Riihimäen Lasinpuhaltajakerhon kesäretki Fiskarsiin 15.6.2013 
 
Retkellä mukana: 

Kalevi Aaltonen 
Kari Alakoski 
Sakari ja Terttu Arminen 
Pauli ja Sini Hannikainen 
Marja Hepo-aho  ja ystävä 
Markku Hjelm 
Risto ja Riitta Hytönen 
Eino Karttunen 
Ilari Lehtonen 
Topi ja Kari Leinonen 
Heikki Stålhammar 
Simo ja Leena Stålhammar 

 

 



 

 

 

Onoma Shop 

Myymälätoiminta alkoi ensimmäisten näyttelyiden yhteydessä pienenä galleriana. Vuonna 1998 
myymälä siirrettiin laajempiin ja edustavampiin tiloihin Tornikellorakennukseen. Samalla 
myymälän nimi muutettiin Onomaksi. Onoma Shopissa on myynnissä laaja valikoima 
osuuskunnan jäsenten valmistamia käyttö- ja taide-esineitä.  

ONOMA 
Tornikellorakennus 
10470 FISKARS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopper-myymälä 

Kopper-myymälä on toiminut näyttelyiden yhteydessä Kuparipajassa vuodesta 2000. 
Myymälässä on tarjolla runsas valikoima korkeatasoisia ja ajankohtaisia, enimmäkseen 
suomalaisia muotoilun ja taidekäsityön tuotteita tuotevalikoiman kuvastaessa myös kulloistakin 
näyttelyä.  

KOPPER 
Kuparipaja 
10470 FISKARS 
www.kopper.fi 


