
KILPAILUOHJELMA 

Monena muotoilukilpailu

KILPAILUN TARKOITUS
Kilpailun tavoitteena on löytää teolliseen valmistukseen ja myyntiin soveltuva tuote.

KILPAILUTEHTÄVÄ
Summanen Oy on vakavarainen perheyritys kolmannessa polvessa ja tunnettu 
metallituotteiden sopimus- ja projektivalmistuksesta, sekä nykyään myös omista 
erikoiskalustamisen mallistoista, Monena ja Alastek. Toimimme kalustevalmistuksen 
kentällä laaja-alaisesti tehden yhteistyötä monien eri suunnittelijoiden kanssa. Yritys 
panostaa vahvasti tuotekehitykseen sekä myyntiin ja markkinointiin.
Monena on julkisten eteis- ja aulatilojen kalustamisen markkinajohtaja. 
Jo yli viidenkymmenen vuoden ajan Monenan kalusteita on valmistettu Suomessa. 
Asiakkaitamme ovat arkkitehdit, sisustussuunnittelijat, merkittävät julkitilakalustamisen 
jälleenmyyjät sekä rakennusliikkeet. Suurin yksittäinen tuoteryhmä on järjestelmänaulakot. 
Mallistossa on myös pysty- ja siirtonaulakoita, päiväkoti- ja koulunaulakoita, 
seinänaulakoita, kenkätelineitä, lokerikoita sekä lisätarvikkeita. Tarjoamme laajan 
valikoiman erilaisia ratkaisuja julkisiin tiloihin kuten esim. tapahtuma- ja musiikkikeskuksiin, 
kouluihin ja päiväkoteihin sekä työtiloihin. Lähes kaikki tuotteemme ovat muotoilijoiden 
suunnittelemia.
Olemme havainneet, että markkinoilta puuttuu helppokäyttöinen yleispystynaulakko. 
Yleispystynaulakolla tarkoitetaan itsestään seisovaa ja vähän lattiapinta-alaa vievää, 
julkitilakestävää naulakkoa, joka toimii myös yksityiskodeissa. 
Naulakolla tulee olla selkeä, yksinkertainen muoto ja visuaalisen ilmeen tulee toimia niin 
tyhjänä kuin täytettynä. Sen on oltava ilmava, eikä rakenne saa turhaan peittää näkyvyyttä 
tilassa. Naulakon perusmateriaali on teräs, maalivärit ovat Monenan perusväripaletin 
mukaiset. 
Koukkuja naulakossa on oltava vähintään 5 kpl, niiden on oltava tarpeeksi suuria ja 
helppokäyttöisiä. Koukkujen lisäksi naulakossa tulee olla henkarimahdollisuus. 
Naulakon on toimittava sellaisenaan, eikä se saa sisältää erillisiä lisäosia. 



AIKATAULU JA KILPAILUN VAIHEET
Kilpailu on yksivaiheinen. Kilpailuaika on 22.3.2021–20.6.2021. 
Kilpailun tulos julkistetaan Monenan sähköisissä kanavissa 25.8.2021. 
Voittajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

PALKINNOT
Kilpailupalkinnon arvo on 2000€

PALKINTOLAUTAKUNTA
Palkintolautakuntaan kuuluu 5 jäsentä. 
Kimmo Kaarlejärvi, Toimitusjohtaja, Modeo Oy
Ilse Juola, Sisustussuunnittelija, Tmi Ilse Juola
Tomas Nordström, Toimitusjohtaja, Made in Finland Shop
Tanja Lundén, Toimitusjohtaja, Summanen Oy 
Minna Salokannel, Tuote- ja muotoilupäällikkö, Summanen Oy
Palkintolautakunta valitsee puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan.

Kilpailuasiamies, Jaana Riihelä, Summanen Oy.

KILPAILUTÖIDEN PALAUTUS
Kilpailu on salainen.
Kilpailuehdotusten jättämisen yhteydessä suunnittelijan/ suunnittelijoiden tiedot ja 
suunnittelijan valitsema anonyymi nimimerkki ilmoitetaan sähköpostitse. Sähköpostin 
tulee sisältää seuraavat tiedot:
Suunnittelijan/suunnittelijoiden nimi/nimet
Nimimerkki
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Kilpailuehdotus, joka toimitetaan sähköpostin liitteenä, on otsikoitu Suunnittelukilpailu, 
nimimerkillä sekä työn nimellä.

Kilpailuehdotus tulee toimittaa pdf-tiedostona. Ehdotuksessa saa olla enimmillään 3 sivua.  
Kilpailulautakunta tulostaa kilpailuehdotukset A3-kokoon.
Kalusteesta tulee esittää tarvittavat projektiopiirustukset sekä mahdolliset leikkauskuvat 
päämittoineen.
Havainnekuvista tulee ilmetä tuotteiden käyttötapa ja toiminta.
Tuotteesta tulee laatia lyhyt kirjallinen selostus, jossa voidaan selventää tuotteen rakenne- 
ja materiaaliratkaisuja sekä käyttötapaa.
Kilpailuehdotuksessa tulee olla työn nimi sekä suunnittelijan/suunnittelijoiden nimimerkki.
Kilpailuehdotusten määrää ei ole rajoitettu, mutta jokainen kilpailutyö tulee lähettää 
erikseen omana pdf-tiedostonaan.
Kilpailuehdotus lähetetään osoitteeseen jaana.riihela@summanen.fi

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ
Kilpailun järjestää Summanen Oy.


