
 

 

 

HETI JULKAISTAVISSA 

 

Vuoden korun valinta huipentuu näyttelyyn Ideaparkissa 

Suomalaista korumuotoilua ja alan osaamista esiintuovan Vuoden koru -kilpailun finalistitöiden 

näyttely aukeaa Ideaparkissa 20.2.2021.  Yleisö pääsee äänestämään omaa suosikkiaan verkossa 

6.3.2021 asti.  Eniten ääniä saanut korusarja palkitaan 7.3.2021 Vuoden koru 2021 – voittajana.  

 

Finalistikorut ovat esillä Lempäälän Ideaparkin näyttelyssä 20.2. -7.3.2021 

Kymmenen Vuoden koru- kilpailun finalistityötä on nähtävissä 20.2.2021 alkaen kauppa- ja 
elämyskeskus Ideaparkin keskusaukiolla avautuvassa Vuoden koru -näyttelyssä. Näyttely on avoinna 
kaksi viikkoa.  Korujen lisäksi näyttelyssä on esillä valokuvia finalistikorusarjoista.  Finalistikorut 
esitellään monipuolisesti myös kilpailun nettisivuilla, jossa kävijöillä on myös mahdollisuus ostaa 
koruja suoraan niiden suunnittelijoilta.  

 

Vallitseva koronatilanne toi kilpailun Ideaparkiin 

Koronatilanne on vaikuttanut myös käynnissä olevan Vuoden koru -kilpailun kulkuun. Perinteisesti 
finalistikorusarjat ovat olleet esillä Tampereen Häämessuilla, jossa myös voittaja on julkistettu. 
Tampereen Häämessujen siirtyessä vuodelle 2022, kilpailu saa uuden loppuhuipennuksen Ideaparkin 
kanssa tehtävän yhteistyön myötä.  

”Emme epäröineet hetkeäkään, kun lupasimme Ideaparkista paikan Vuoden koru -näyttelylle. 
Keskusaukiomme sopii näyttelylle loistavasti ja tavoittaa yleisön hyvin. Ideaparkissa on totuttu 
näkemään paljon tapahtumia ja näyttelyitäkin. Vallitsevassa tilanteessa meille niin ominaisia 
tapahtumia ei voida järjestää, mutta tämän kaltaiset näyttelyt on helppo toteuttaa turvallisesti. 
Vuoden koru -näyttely sopii loistavasti osaksi talvilomasisältöämme. Toisaalta haluamme osaltamme 
tukea kotimaisia kädentaitoja, taidetta ja kulttuuria sekä antaa näkyvyyttä erilaisille aloille ja 
toiminnoille.”, Ideaparkista kerrotaan. 

”Ideaparkin vetovoima on meille suuri etu. Samalla saamme tilaisuuden esitellä kotimaisia koruja ja 
korualaa entistä laajemmalle yleisölle.”, kiittelee Johanna Lundán, Vuoden koru -kilpailun tuottaja, 
Ideaparkia positiivisesta suhtautumisesta yhteistyöehdotukseen.  

 

Kotimaisten korujen kilpailun voittajaksi valitaan yleisön suosikki 

Vuoden koru -kilpailussa etsitään Suomessa valmistettua korusarjaa, joka puhuttelee taidokkaalla 
muotokielellään ja tekee säväyksen tunnistettavalla, omanlaisella, muotoilullaan. Nyt kolmatta 
kertaa järjestettävän Vuoden koru -kilpailun ehdokastöitä haettiin avoimella haulla. Ehdokkaiden 
joukosta finalistit valitsi esiraati. 

 



 

 

 

Kilpailun kymmenen finalistikorusarjaa ja niiden suunnittelijat äänestysnumerojärjestyksessä ovat:  

1) Kultasiipi, Petri Holmberg (Turku) 
2) Betta, Carina Blomqvist (Lahti) 
3) Freya, Annika Eklöf (Helsinki/Porvoo) 
4) Kesän siivekäs, Jenni Rutonen (Kuopio) 
5) Aarteita, Kirsi Sarasvirta (Panelia) 
6) 4C, Hanna Korhonen (Kuopio) 
7) Mehiläisen siivin, Harri Syrjänen (Helsinki/Espoo) 
8) Elämän tie, Silja Riihola (Kajaani) 
9) Underground, Anton Leivo (Helsinki) 
10) Tuohi Hopea, Susanna & Tobias Feuerbacher (Karkkila) 

Kilpailun voittaa eniten yleisöääniä saanut korusarja. Äänestys jatkuu verkossa osoitteessa 
vuodenkoru.fi 6.3.2021 klo 12 .00 asti. Vuoden koru 2021 palkitaan 7.3.2021 klo 14.00. Tilaisuus 
lähetetään suorana ja on kaikkien seurattavissa Jules & Berylin Facebook-sivulta.  

 

LISÄTIEDOT KILPAILUSTA & HAASTATTELUPYYNNÖT 

• Johanna Lundán, Kilpailun tuottaja, johanna@julesandberyl.fi, 040 5380 433 
• Kilpailun verkkosivusto: vuodenkoru.fi 
• Digitaaliseen käyttöön tarkoitetut kuvat ladattavissa www.julesandberyl.fi/materiaalipankki 
• Painolaatuiset kuvat pyynnöstä 
• #vuodenkoru 

 

VUODEN KORU -KILPAILUN tavoitteena on lisätä tietoisuutta kotimaisen korutarjonnan 

monipuolisuudesta, kannustaa muotoilijoita uusiutumiseen ja luovuuteen sekä edistää alan taloudellisia 

menestymisen mahdollisuuksia. Kilpailussa esiin pääsevät myös näyttävät, rohkeat ja erikoisemmat korut, 

jotka puhuttelevat taidokkaalla muotokielellään ja tekevät säväyksen tunnistettavalla, omanlaisella, 

muotoilullaan. Voittoa tavoittelemattomassa kilpailussa koruja katsotaan kultaseppäkulttuurin silmin. 

Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Suomen Kultaseppien Liiton ja Suomen Kellomuseon kanssa. 

www.julesandberyl.fi/vuodenkoru   

JULES & BERYL OY tekee työtä, jonka avulla kotimaiset korut saavat äänensä kuulluksi, korujen tekijät 

työnsä näkyväksi ja korujen ystävät omaa persoonaansa kuvastavia koruja ostettavakseen. 

www.julesandberyl.fi  

IDEAPARK LEMPÄÄLÄ on kauppa- ja elämyskeskus, joka tarjoaa vierailleen ylivoimaisen houkuttelevan 
muodin, vapaa-ajan, sisustuksen ja päivittäistavaran ostospaikan 170 liikkeellään. Siellä kaikki on saman 
katon alla, joten liikut kaupasta toiseen ilman loskaa tai lumipyryä ja ilman parkkipaikan vaihtoja. 
Monipuolisten ostoselämyksien ohella Ideapark on täynnä vapaa-aika- ja kulttuuripalveluita sekä 
tapahtumia jokaiseen makuun.  https://lempaala.ideapark.fi/ 
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