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LEHDISTÖTIEDOTE 

Tässä ovat IKEA-lelusuunnittelukilpailun 
voittajat 
 
Lapset eri puolilta maailmaa ovat luoneet uusia pehmoleluja IKEA-
hyväntekeväisyyskampanjaan, joka keskittyy lasten oikeuteen leikkiä. 
 
Jo toisena peräkkäisenä vuonna IKEA kutsui lapset eri puolilta maailmaa suunnittelemaan 
pehmoleluja rajoitetun ajan myynnissä olevaan erikoismallistoon. Lapset kehittelivät erilaisia 
fantastisia olioita, ja piirustuskilpailuun lähetettiin yhteensä yli 52 000 piirrosta. Kilpailijoiden 
joukosta raati on nyt valinnut kymmenen 5–9-vuotiasta voittajaa, joiden kotimaat ovat: 
 

• Suomi 
• Indonesia 
• Espanja 
• Hongkong 
• Tšekki 
• Egypti 
• Thaimaa 
• Ranska 
• Turkki 
• Kanada 

 
IKEA-lastentuotteiden tuotekehittäjä Bodil Fritjofsson kommentoi voittajapiirroksia: 
”Lasten luovuus oli aivan uskomatonta. Maailmassa riittää selvästi taiteilijoita ja suunnittelijoita 
tulevaisuudessakin. Monet piirroksista olivat todellisia taideteoksia. Kilpailu antoi lapsille 
mahdollisuuden olla luovia ja piirtää unelmiensa lelu. Se sai heidän mielikuvituksensa lentämään, 
mikä tosiaan näkyy kilpailutöissä.” 
 
Voittajatyöt ovat juuri niin hauskoja ja mielikuvituksellisia kuin voisi odottaakin. Niihin kuuluu 
esimerkiksi lämmin ja iloinen pehmoaurinko, punainen kammottavan söpö monsteri, 
kolmijalkainen vihreä ”sammakko-possu-apina”, pyöreä ja hellyttävä pinkki punkkarihevonen ja 
monia muita. Voittajien valitsemiseen raadilla oli muutamia kriteerejä: idea tuntuu uudelta ja 
ennennäkemättömältä, piirros on syntynyt puhtaasti lapsen mielikuvituksesta ja idea on 
onnistuttu ilmaisemaan ainutlaatuisella tavalla. 
 
Kilpailuun tuli tuhansia upeita ehdotuksia ympäri maailmaa. Bodil Fritjofsson kommentoi niitä 
seuraavasti: ”Osanottajien määrä on uskomaton! Luovuutta on joka puolella, ja kaikkien maiden  
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lapsia tuntuvat kiehtovan samantyyppiset asiat: dinosaurukset, linnut ja hassut hirviöt. Hahmoilla 
on valtavasti luonnetta. Ne iskevät silmää, niiden jalat liikkuvat molempiin suuntiin ja monissa on  
yhdistelmä hienoja ominaisuuksia. Lapset tosiaan keksivät otukset omasta päästään eivätkä 
kopioi ketään.” 
 
Valituista piirroksista tehdään nyt erikoismallisto pehmoleluja. Mallisto lanseerataan IKEA-
tavarataloissa ympäri maailmaa osana uutta hyväntekeväisyyskampanjaa, joka keskittyy lasten 
oikeuteen leikkiä. Jokaisesta 20.11.–24.12.2016 myydystä pehmolelusta IKEA Foundation 
lahjoittaa yhden euron hankkeeseen, jossa tuetaan lasten oikeutta leikkiä, kehittyä ja pitää 
hauskaa eräissä maailman köyhimmistä yhteisöistä. 
 
Piirrokset 
 
IKEA-lastentuotteiden tuotekehittäjä Bodil Fritjofsson kommentoi voittajapiirroksia: 
 
Vihreä sammakko-possu-apina 
Piirtäjänä Maïa, 6 vuotta, Ranska 
”Tämä pisti ensimmäisenä silmään! Otuksen mahtava yllättynyt ilme, kolme jalkaa, nenä ja häntä 
tekevät siitä hellyttävän hullun.” 
 
Keltainen lintu 
Piirtäjänä Salma, 8 vuotta, Egypti 
”Piirros on selkeä ja vilpitön ja täynnä lapsen mielikuvitusta. Keltainen värikin tekee iloiseksi.” 
 
Vaaleansininen, pilkullinen koira 
Piirtäjänä Miro, 7 vuotta, Suomi 
”Tämä on kerta kaikkiaan halattavan suloinen!” 
 
Punainen monsteri 
Piirtäjänä Chutirada, 5 vuotta, Thaimaa 
”Hampaat ovat fantastiset, samoin plussan muotoinen napa. Otus on pelottava mutta iloinen, 
tuntuu että se melkein kammottaa itseäänkin.” 
 
Aurinko 
Piirtäjänä Léonard, 6 vuotta, Kanada 
”Lämpimän ja onnellisen auringon kasvot loistavat ja se vilkuttaa – kutsuen luokseen!” 
 
Lintu-käärme-kaksoset 
Piirtäjänä Lukáš, 6 vuotta, Tšekki 
 
”Tämä lelu voi olla tuotannollisesti muita haastavampi, mutta siitä tulee loistokaveri lapselle. 
Kaksi lasta voi leikkiä sillä yhdessä, koska otus on kaksipuolinen. Se kävelee sekä eteen- että 
taaksepäin.” 
 
 



 
 
 
 
 IKEA Group 
(Ingka Holding BV and its controlled entities) 2.2.2016 

IKEA 
IKEA-visio on luoda parempi arki mahdollisimman monille ihmisille. Visiomme ja liikeideamme mukaisesti tarjoamme 
kauniisti muotoiltuja, toiminnallisia, edullisia ja laadukkaita kodinsisustustuotteita, jotka on valmistettu kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti. IKEA-konsernilla on 328 tavarataloa 28 maassa. IKEA perustettiin Ruotsissa vuonna 
1943. Suomessa on viisi IKEA-tavarataloa: Espoossa, Vantaalla, Raisiossa, Tampereella ja Kuopiossa sekä lisäksi IKEA-
lähipiste Jyväskylässä. www.IKEA.fi 

 
Dinosaurus-hevonen 
Piirtäjänä Yik To, 7 vuotta, Hongkong 
 
”Kukapa ei tykkäisi dinoista?! Tämä yksilö on mielettömän itsevarma ja uskaltaa kulkea omia 
polkujaan.” 
 
Pinkki punkkarihevonen 
Piirtäjänä Naurazka Salsabila, 9 vuotta, Indonesia 
”Ihastuimme räyhäkkääseen harjaan. Otus on pyöreä ja halittava, mutta sillä on asennetta ja 
jalat kävelevät kumpaankin suuntaan.” 
 
Leijona 
Piirtäjänä Irmak, 5 vuotta, Turkki 
”Onko se kissanpentu, joka tahtoisi olla leijona? Otus näyttää siltä kuin se leikkisi peilin edessä, 
irvistelisi ja pöyhisi harjaansa ja säikyttäisi itsensä!” 
 
Vaaleanpunainen lintu 
Piirtäjänä Amina, 6 vuotta, Espanja 
“Lintu on jotenkin täynnä liikettä, utelias ja innokas punaisine poskineen ja isoine silmineen.” 
 
 
Lisätietoja piirustuskilpailusta antaa: 
 
IKEA Suomi, viestintä, pr.finland@ikea.com, puh. 040 451 7856 
Heidi Azinur, viestintäpäällikkö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


