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LÜHIDALT PROGRAMMIST 
 
Habitare messi Rahvusvaheline Sõber 2017 
 
Soome disaini- ja sisustusmess Habitare kutsub iga aasta rahvusvaheliselt tunnustatud 
disainiasjatundjaid tutvuma messi väljapaneku ning Soome disaini- ja sisustusvaldkonnaga. 
Rahvusvaheline Sõber valib välja Habitare messi kõige huvitavamad tooted ja ilmingud ning on 
messil peakõneleja. Habitare Rahvusvaheline Sõber 2017 on Jaapani firma MUJI peadirektor 
Masaaki Kanai. 
 
„Mul on hea meel, et olen saanud kutse Habitare Rahvusvahelise Sõbrana ning võin sõita sügisel 
Soome. Ootan, et näen Habitare messil Soome loodusest sündivat disaini esteetikat ning rohkesti 
tooteid, mis ühendavad traditsioonilist kultuuri ja modernset tehnoloogiat,“ ütles Masaaki Kanai. 
 
*** 
Firmat MUJI tuntakse kogu maailmas mõõdukate hindade ning lihtsa esteetikaga tarbekaupade, 
rõivaste ja kodutarvete pooleset, mida ühendavad kasutajasõbralikkus, kvaliteetsed materjalid ja 
ratsionaalne tootmisprotsess. Jaapanis on MUJI laiendanud oma tegevust ka maja-
kontseptsioonidele ning müüb valmiskodusid ja remondib vanu korruselamuid. 
 
 
HABITARE 2017 TEEMA: HOMNE KODU 
 
Maailmale, kus me elame, on pannud oma pitseri ebakindlus ja pidev muutumine. Samal ajal kui 
tehnoloogia võtab meie elus enda kanda üha suurema rolli, võivad põhivajadused ja loodus 
sattuda suluseisu. Kui väljas puhuvad tormituuled, kasvab kodu kui ohutu sadama osatähtsus. 
 
Ka kodu määratlus muutub. Me ehitame koduseid „elutube“ töökohtadesse, kohvikutesse, maale 
ja linna. Kodu võib olla ajutine, liikuv, jagatud või virtuaalne. Kodu on koht, kus me võime 
tunda end turvaliselt, soojas ja kus me oleme armastatud. 
 
 
Habitare Art 
Nüüdiskunsti teemasektsioon tutvustab tänapäeva Soome kvaliteetset kunsti kui sisustuse osa. 
Habitare Art asendab varem korraldatud üritust ArtHelsinki. 
Habitare Art annab külastajatele ideid nüüdiskunsti ja sisustuse dialoogi arendamiseks. Millist 
osa etendab moodne kunst sisustuses? Kuidas kunstiteoseid hankida? Kuidas teosed muudavad 
ruumi? Kuidas ilmneb nüüdiskunsti ja disaini sugulus? Tänapäeva kunsti kõrgetasemelised 
esindajad näitavad messikülastajatele huvitavat programmi oma innovatiivses ja hubases stendis, 
kus saab olla, saada osa kunstiprogrammist ning kohtuda sõpradega kunstiteoste keskel. 
 
 
Habitare Digi on kodutehnika, elektroonika ja digimaailma teemasektsioon. 
 
 
The Block 
Nooruslik, innovatiivne ja julge disain on esindatud messialal The Block. Sealt on tuleviku 
nimesid esitlev Talentshop, prototüüpide Protoshop, disainikoolide väljapanekuid ning värskeid 
idufirmasid. The Block ala kujundab Imu Design. 
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2017 sügisks on  ideed nüüd valitud. Protoshop esitleb Habitare messil oma ala tootjatele ja 
publikule 12 uut tooteideed. Need valiti 138 kandidaadi hulgast. Uute toodete hulgas on mööblit, 
valgusteid ning väiketooteid. Töid hindavad Elina Aalto, Krista Kosonen ja Saara Renvall Imu 
Designist ning Habitare programmijuht Laura Sarvilinna. Tänavu korraldatakse Protoshop juba 
üheksandat korda. 
 
 
United Stories avab uksi disainerite ja firmade koostööle 
 
Soome suurima sisustus- ja disainisündmuse Habitare messi uus müügikontseptsioon United 
Stories ühendab disainerid, firmad ja rahvusvahelise koostöö. United Stories’ teevad eri maade 
disainerid ja firmad koostööd üle kultuuripiiride, tootes Habitarele uut disaini. 
2017. aastal ühendavad disaineri ja firma koostööpaarid Soomet ja Aasiat. United Stories’i stendi 
kavandab Habitare messil Soome-Jaapani disainer Naoto Niidome. 
 
 
Habi Kids 
Habi Kids on Habitare messil laste oma sektsioon. Seal saab näha lastele mõeldud sisustust ja 
disaini, seal on, mida vaadata ja kogeda, programm kogu perele! 
 
Habi Kids’i ala interaktiivsed installatsioonid annavad kõige väiksematele messikülastajatele 
võimaluse piiluda disaini huvitavasse maailma. Habi Kids’is on lisaks disaini- ja arhitektuuri-
kasvatuse alal tegutsejatele ka aktiivseid töötubasid. Sektsiooni ümber on firmade väljapanekud, 
kus esitletakse eriti lastele ja lastetubadele mõeldud sisustustooteid ja mööblit. Habi Kids on 
laste oma territoorium, kus ka kogu pere võib end hästi tunda! 
Habi Kids on Helsinki Design Week’i laste nädalalõpu satelliitüritus Habitare messil. 
 
Habi Kids Design School 
kutsub kõiki leiutama, mängima ja leidma ideid tuleviku õppimise lõbustuspargi jaoks. Lapsed ja 
terved pered saavad üheskoos testida disainiõppe meetodeid ja tunda end ka ise disainerina! 
 
Lapsed disainima! 
Habitare messi lastesektsiooni kasutajad, lastega pered ja kooliklassid pääsevad kujundama 
tuumi ja programmi töötubades koos sisekujundajatega juba 2017. aasta varakevadel. Stendi 
kujundatakse kasutajate soovide järgi. Ruumi elemente viimistletakse kevadel ka disaini-
õppeseltsi SuoMu juhitavates disainiringides. Jälgi toimumisaegu ja registreerimisi Habitare 
Facebooki lehekülgedelt. Disainikasvatusselts Suomen Muotoilukasvatusseura (SuoMu ry) on 
spetsialiseerunud disainiõppele ning arendab disainiõpet ja aitab kaasa selle populariseerimisele. 
 
 
*** 
Habitare tootegrupid on: disainisektsioon Ahead, mööbel, köögid, kodutehnika, vannitoad ja 
saunad, lifestyle, materjalid ja tarvikud, pinnamaterjalid, sisustustooted ja -teenused, kaminad ja 
tuleasemed, majapaketid, tekstiilid, valgustus, kunstkäsitöö, koolitus, väljaanded ja teenused 
ning laste teemasektsioon Habi Kids, nüüdiskunsti teemasektsioon Habitare Art, kohdutehnika 
sektsioon Habitare Digi ja valgustusala Habitare Light. 
 
www.habitare.fi 
 


