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PEFC WOOD WORKS X JUSTUS K – PAPERISTA VAATTEEKSI DIANAPUISTOSSA

Yrjö Liipolan vuonna 1928 suunnittelema Tellervo, Tapion tytär -veistos saa syyskuussa ylleen  
paperinarusta käsin kudotut vaatteet helsinkiläistaiteilija Justus K:n ja PEFC Suomen yhteistyön  
tuloksena. Osallistava kaupunki-installaatio kantaa nimeä PEFC Wood Works x Justus K, ja se  
on osa Helsinki Design Weekin virallista ohjelmaa. 

Kaikille avoin tapahtuma järjestetään Dianapuistossa, eli Helsingin Kolmikulmassa,  
5.-11. syyskuuta 2016. Tapahtumaviikon aikana luvassa on maksuttomia työpajoja, joissa yleisö  
voi ottaa osaa kudontaprosessiin, tutustua paperiin tulevaisuuden monikäyttöisenä materiaalina  
ja valmistaa kotiin vietäväksi oman soturipannan tai -rannekkeen. Kudonnasta vastaavat Espoon  
työväenopiston opettajat.

Perjantaina 9. syyskuuta kello 18 Tellervo puetaan uuteen asuunsa, ja viikonloppua vietetään teeman 
mukaisesti metsäisen ruoan ja käsillä tekemisen merkeissä. Ohjelma tarkentuu elokuun aikana.

Tapahtuman toteuttavat yhteistyössä PEFC Suomi ja Justus K. Yhteistyökumppaneina ovat Helsinki 
Design Week, HAM Helsingin taidemuseo ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.  
Tapahtuman tarkoituksena on tuoda esille vastuullisesti tuotetun paperin matka metsästä  
kuluttajille, sekä tutustuttaa innovatiivisiin ja ekologisiin tapoihin työstää paperia. 

Paperi – tulevaisuuden materiaali

Paperinarusta on Suomessa valmistettu jo toisen maailmansodan aikana esimerkiksi jalkineita. 
Nykyään se on muotoiluteollisuuden sekä käsityöläisten käyttämä korkealuokkainen materiaali,  
joka tarjoaa ekologisen vaihtoehdon esimerkiksi puuvillalle ja polyesterille. Metsässä kasvava  
raaka-aine, eli puu, ja siitä jalostettu paperi sopivat metsästäjäjumalatarhahmo Tellervon 
vaatteiden raaka-aineeksi myös symbolisesti. 

Helsinki Design Weekin teema on tänä vuonna Paremmin/Better. Kun maapallo on tavaraa täynnä, 
muotoilija on ison moraalisen kysymyksen äärellä: Mikä oikeuttaa suunnittelemaan lisää?  
Muotitaiteellinen teos peräänkuuluttaakin uusia designinnovaatioita ja ekologisia mahdollisuuksia, 
joita puusta voidaan jalostaa kestävän kehityksen mukaisesti.

Tapahtuman aukioloajat

Maanantai–torstai 5.9–8.9.2016 kello 12–18
Perjantai-lauantai 9.9.–10.9.2016 kello 12–19
Sunnuntai 11.9.2016 kello 12–17



Tapahtumapaikka ja osoite

Dianapuisto / Kolmikulma, Erottajankatu 7, 00130 Helsinki

Tapahtuma verkossa

pefcwoodworks.com 
Facebook, Instagram ja Twitter: @pefcwoodworks #pefcwoodworks

PEFC Suomi

PEFC Suomi toimii osana kansainvälistä PEFC-organisaatiota. Maailman laajimmalle levinnyt  
metsäsertifiointijärjestelmä osoittaa, että metsiä hoidetaan kestävästi.

pefc.fi

Justus K

Riihimäeltä kotoisin oleva, Lahden muotoilu- ja taideinstituutista valmistunut muotoilija Justus K  
on erikoistunut paperiseen muotitaiteeseen ja kokeellisen vaatesuunnitteluun. Hänen töitään  
on ollut esillä kansainvälisesti.

justusk.com
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