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Uusia aineistoja – Tuntu Oy, Mirja Orvola ja 

Tua Rahikainen

Designarkisto on saanut alkuvuoden aikana uusia

aineistolahjoituksia. Tuntu Oy on saunan riippulauteita suunnitellut ja

valmistuttanut yritys. Tuntu Oy:n arkisto on kokonaan digitaalisessa

muodossa ja sisältää valokuvia, lehtileikkeitä, esitteitä ja

esittelyvideon. Sisustusarkkitehti Mirja Orvola suunnitteli uransa

aikana huonekaluja eri yrityksille ja toimi mm. Kelan vastaavana

sisustusarkkitehtina. Orvolan arkistoaineisto kostuu mm. hänen

laatimistaan sisustussuunnitelmista. Muotitaitelija Tua Rahikainen

tunnetaan erityisesti Turkisliike Rahikaiselle suunnittelemistaan

turkiksista. Rahikaisen Designarkistolle lahjoittama aineisto pitää

sisällään mm. valokuva-aineistoja, lehtileikekokoelman sekä

muutamia vaatteita.
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Designarkiston muotoiluviikko

Syyskuussa järjestettävä Designarkiston muotoiluviikko on osa Mikkelin

Kulttuurin unelmavuotta 2022. Muotoiluviikko tarjoaa koululaisille ja

opiskelijoille mahdollisuuden osallistua ammattimuotoilijan ohjaamiin

muotoilukasvatustyöpajoihin. Työpajoihin ovat tervetulleita Mikkelin

peruskoulujen 4.–9. luokkien oppilaat sekä toisen asteen opiskelijat.

Muotoiluviikko järjestetään viikolla 38 (19.9 - 23.9.2022), ja

ennakkoilmoittautuminen työpajoihin alkaa elokuussa viikolla 32.

Lähetämme silloin opettajille tarkemmat tiedot työpajojen sisällöstä ja

ilmoittautumisohjeet. Työpajojen ohjaajana toimii TaM Heidi Huovinen,

jolla on useiden vuosien kokemus luovien työpajojen ohjaamisesta.

Tervetuloa mukaan!
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Kesän aukioloajat

Elka ja Designarkisto palvelevat asiakkaitaan myös kesällä, pois

lukien viikko 28, jolloin arkiston asiakaspalvelu on kiinni.

Tutkijasali on kesän ajan auki kaksipaikkaisena, joten pyydämme

asiakkailta ennakkoilmoittautumista joko puhelimitse 044 321

3420 tai sähköpostilla e-posti@elka.fi. Myös aineistot olisi hyvä

tilata valmiiksi tutkijasaliin. Huomioithan, että asiakaspalvelumme

aukioloaikoihin on tullut kevään aikana muutoksia, ja olemme

jatkossa avoinna arkisin klo 8.30–15.30. Aurinkoista kesää

kaikille!

Tietopalvelusihteeri 

Sari Muinonen

p. 044 321 3424

sari.muinonen@elka.fi
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