
 
LISÄTIETOA SUUNNITTELIJOISTA:  
 
Sotiemme veteraanien Suomi100 suunnittelukilpailuun kutsuttiin seuraavat 
taiteilijat:    
 
PAAVO HALONEN (s. Enonkoski 1974) 
 
Paavo Halonen on taitelija ja visuaalisen alan moniottelija. Hän on kotoisin Enonkoskelta, 
pienestä maaseutupitäjästä Savo-Karjalasta, Joensuun ja Savonlinnan välistä. Halosen töissä 
juuret ja historia sekä nykypäivä käyvät vuoropuhelua herkällä tavalla. 
 
Halonen on opiskellut kuvataidetta ensin Savonlinnan taidelukiossa ja sittemmin Turun 
Piirustuskoulussa. Pidempien koulujaksojen jälkeen hän on tehnyt kurssiopintoja mm. 
lasinpuhalluksessa, litografiassa, puupiirtämisessä ja kultaamisessa. Mielenkiintoisimpia 
työprojekteja ovat olleet esimerkiksi kuosisuunnittelu Marimekolle ja nyt käynnissä oleva 
kesäruokakirjan visualisointi. 
 
Halosen teoksia on mm. seuraavissa kokoelmissa yksityisten kokoelmien 
lisäksi: Kiasma, Valtion taidekokoelmat, Porin Taidemuseo, Wihurin säätiö, Designmuseo, 
Lars Swanljung, Suomen taideyhdistys, Pro Artibus, Salon kaupunki, Helsingin taidemuseo ja 
Altia. 
 
SANNA PELLICCIONI (s. Oulu 1976) 
 
Sanna Pelliccioni on monipuolinen kuvittaja ja graafinen suunnittelija. Hän tekee 
kangaskuoseja ja kuvittaa mm. keittiötuotteita ja luontopolkuja. Pelliccioni liikkuu 
työssään kuvittamisen ja designin välimaastossa ja hänelle tärkeää on luoda tunnelmia ja 
oivalluksia tarinoiden ja kuvien avulla. Hän on toiminut kuvittajan vuodesta 2003 lähtien. 
 
Pelliccionilla on oma Onni-poika -lastenkuvakirjasarja ja hän tekee yhteistyötä mm. 
useiden eri kirjailijoiden kanssa. Onni-poika sarjasta on syksyllä 2016 ilmestynyt uusin osa 
”Onni-poika menee eskariin” ja sarjan hahmojen lisensointi on aloitettu. Aikaisemmin 
Pelliccionin Oma perhe -kuosia on lisensoitu mm. Finlaysonille kodintekstiileihin, Saintexille 
heijastimiin ja Putingille paperituotteisiin.  
 
Pelliccioni työskentelee kuvittajana ja graafisena suunnittelijana erityisalueinaan lasten kirjat, 
kirjojen kansien kuvitus ja suunnittelu sekä luontokuvitukset.  
 
 
ELINA JÄRVINEN & TOMI TALLQVIST 
Ananas, Bananas & Cucumber Creative 
 



Ikaalisissa syntynyt Elina Järvinen ja Lohjalta kotoisin oleva Tomi Tallqvist tapasivat Lahden 
Muotoiluinstituutissa opiskellessaan muotoilua.  Kumpikin on valmistunut myöhemmin myös 
taiteen maisteriksi Taideteollisesta Korkeakoulusta. 
 
Järvinen ja Tallqvist ovat työskennelleet yhdessä opiskeluajoista lähtien monissa 
projekteissa. Nykyisin he työskentelevät yhteisessä yrityksessään Ananas, Bananas & 
Cucumber Creative:ssa asiakkainaan mm. Helsingin Kaupunki, Ramboll, Yle, Taidelinja ja 
Työ- ja Elinkeinoministeriö. Heidän yrityksensä on erikoistunut tiedon visualisointiin ja 
palvelumuotoiluun. 
 
Työparin voimavara on laaja-alaisuus suunnittelijoina ja varmalla otteellaan he toteuttavat 
niin graafisen suunnittelun, muotoilun sekä palvelumuotoilun projekteja. Heille kummallekin 
käytettävyys ja toteutettavuus ovat erityisen tärkeitä suunnittelua ohjaavia tekijöitä. Heidän 
tavoitteenaan on muotoilla selkeitä ja ymmärrettäviä asioita kaikille. 
 
 
 
Lisätietoa: 
Sotiemme Veteraanit -keräys, Pia Mikkonen, puh. 050 354 0262, 
pia.mikkonen@sotiemmeveteraanit.fi  
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