
 

 

 

 
 

 

Vuoden Artesaani 2013 -kilpailu: 

RIIKKA PELTOLA HÄMEENLINNASTA ON VUODEN ARTESAANI 2013 
 

Suomen Kädentaidot -messuilla julkistettiin perjantaina 15.11.2013 viidennen kerran järjestetyn 
Vuoden Artesaani -kilpailun voittaja. Vuoden Artesaanina 2013 palkittiin hämeenlinnalainen Riikka 
Peltola, joka valmistui tänä vuonna vaatetusalan artesaaniksi LPKKY/Ikaalisten käsi- ja 
taideteollisuusoppilaitoksesta. Palkinnoksi voittaja sai suunnitella ja toteuttaa omista töistään 
näyttelyn messuille. Lisäksi hän sai 500 euron rahapalkinnon.  

 

– Vuoden Artesaani 2013 Riikka Peltola oli selvä voittaja. Hänen tuotteitaan ja portfoliotaan kuvattiin sanoilla 
harmoninen, taiteellinen, laadukas, kiinnostava, persoonallinen, herkkä ja omaperäinen kokonaisuus. Lisäksi 
hänen kilpailutöitään kuvattiin sydämellisiksi, lämminhenkisiksi ja koskettaviksi sekä korostettiin uutta, 
raikasta ja modernia ilmettä. Uusi tuulahdus ja taiteellisesti vakuuttava portfolio. Lisäksi hyvin markkinoitu, 
toteaa raadin edustajana palkinnon luovuttanut opetusneuvos Hanna Ketonen Opetushallituksesta. 
 

Raati kiinnitti erityistä huomiota käsityön laatuun, visuaaliseen ja esteettiseen kokonaisuuteen, tekniikkaan, 
markkinahenkisyyteen, ajattomuuteen ja käyttötarkoitukseen. Kilpailu järjestettiin viidennen kerran.  
 

– Vuoden Artesaani 2013 -kilpailun voitto on vahvistanut ajatustani alalla pysymisen suhteen. On mahtavaa 
saada tunnustusta asiasta, joka on ollut tärkeä osa elämää jo pikkutytöstä lähtien. Muiden huomio omaa 
työtä kohtaan tuo varmuutta tekemiseen sekä tarvetta oppia ja kehittyä entistä enemmän. Tulevaisuuden 
suunnitelmiini kuuluu vaatetusmuotoilun opintojen suorittaminen loppuun Hämeen ammattikorkeakoulussa. 
Tähtään siihen, että pysyn alalla jatkossakin ja saisin työskennellä itselleni rakkaan asian parissa, sanoo 
Vuoden Artesaani Riikka Peltola.  
 

Kilpailutöissään Peltola halusi tuoda esille pintojen yhdisteltävyyden ja rikkoa käsitystä siitä, minkälaisia 
materiaaleja tulisi käyttää eri tilanteissa. Juhlamekon voikin valmistaa tavallisesta poiketen neulomalla. Myös 
muodot saivat uudenlaisen leikittelevän muodon. Villapuseroon voidaan tuoda graafisuutta näyttävillä 
laskoksilla. Tuotteiden lopputuloksessa tärkeää oli persoonallisuuden lisäksi vaatteiden käytettävyys. 
Asukokonaisuuksien värit ovat maanläheisiä ja luonnollisuutta henkiviä. 
 

Vuoden Artesaani -kilpailu on tarkoitettu kuluvan vuoden aikana käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista 
valmistuneille tai valmistuville oppilaille. Kilpailun osallistujat laativat raadille vapaamuotoisen esittelyn 
itsestään ja kilpailutyöstä/kilpailutöistä kuvineen, jotka toimivat näytteenä osallistujan osaamisesta. Kilpailun 
ensisijainen tavoite on ylläpitää ja lisätä suomalaisen käsityön arvostusta ja edistää tietoisuutta alalle 
valmistuvista kädentaitajista. Aiempina vuosina Vuoden Artesaanina on palkittu ylöjärveläinen Timo 
Lehtonen (2012), lempääläläinen Jouni Järvinen (2011), espoolainen Untamo Sallinen (2010) ja 
ähtäväläinen Susanna Ahlvik (2009). 
 

VUODEN ARTESAANI 2013 -kilpailun finalistit ja raadin arviot:  
 

RIIKKA PELTOLA (Hämeenlinna), LPKKY/Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, vaatetusala 
Raadin arvio: Riikka Peltola oli selvä voittaja. Peltola on koonnut ammattimaisesti herkän ja omaperäisen esittelyn 
neulemallistostaan. Hänen portfolionsa on harmoninen, laadukas, kiinnostava sekä taiteellisesti vakuuttava. Tarinallisen 
kerronnan avulla neuleet herättävät mielenkiintoa. Lisäksi Peltolan kilpailutyöt ovat sydämellisiä ja koskettava. Ne 
edustavat uutta ja raikasta ilmettä. Nuori tekijä on onnistunut synnyttämään lämminhenkisen, markkinoinnillisen 
tuulahduksen hyvin kilpaillulla tekstiilialalla. 
 

KRISTIINA KAJASTE (Vantaa), Vantaan ammattiopisto Varia, restaurointimaalaus 

Raadin arvio: Tapettirestaurointi edustaa kestävää kehitystä, ja se kunnioittaa vanhoja, perinteisiä työtapoja, jotka elävät 
uutta renessanssia. Ala vaatii merkittävää teknistä osaamista ja visuaalisuutta, joihin Kristiina Kajasteella on täydet 
valmiudet alan taitajana. Perinteinen tekniikka ja työtapa elää uudestaan. Kestävä kehitys ja vanhojen asioiden 
kunnioitus ovat tässä ajassa tärkeitä. Kajaste on todellinen tekijä ja hän voisi saada isonkin työmaan, asiakaskunta 
odottaa häntä. Tulevaisuutta.   
  

JOONA PELTONIEMI (Tampere), LPKKY/Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, erikoismetalliala 
Raadin arvio: Joona Peltoniemi on taitava seppä, jonka tekemisistä näkyy intohimo. Hän on onnistunut kokoamaan 
töistään tarinallisen tuoteperheen ja toimivan konseptin. Hieno kokonaisuus ja teema. Peltoniemen tuotteet ja portfolio 
visuaalisesti hienot ja linjakkaat. 
 

LISÄTIEDOT: www.kadentaidot.fi / Tampereen Messut  Oy, www.tampereenmessut.fi 

Mervi Oksanen, tuoteryhmäpäällikkö, p. 0207 701 231, 0400 760 877, mervi.oksanen@tampereenmessut.fi 
Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 0207 701 205, 050 536 8133, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi 
Aino Paavola, viestintäassistentti, p. 0207 701 242, 0400 914 877, aino.paavola@tampereenmessut.fi 
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