
 

 

 
HETI JULKAISTAVISSA 

VUODEN KORUSSA YHDISTYY TUOHI JA HOPEA 

Susanna ja Tobias Feuerbacherin suunnittelema Viilu Jewelryn Tuohi Hopea valittiin Vuoden koruksi 
2021 

Karkkilalaisten Susanna ja Tobias Feuerbacherin Viilu Jewelry -korumerkin tuohesta ja hopeasta 
valmistettu Tuohi Hopea-korusarja nousi yleisön suosikiksi. Tuohi Hopea valittiin äänestyksessä 
Vuoden koruksi 2021. Vuoden koru -valinta julkaistiin suorassa lähetyksessä sunnuntaina 7.3.2021.  

Äänestyksessä toiselle sijalle sijoittui Silja Riihola, jonka Elämän tie -korujen geometrisessa 
muodossa on vaikutteita mustikan lehdistä ja kristillisyydestä. Kolmas sija meni Hanna Korhosen 4C-
koruille, jotka tuovat erilaiset timantinhionnat näkyväksi näyttävissä hopeakoruissa.  

Vuoden Koru -valinta nostaa esiin suomalaista korumuotoilua ja -osaamista  

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

Kilpailun tavoitteena on lisätä tietoisuutta kotimaisen korutarjonnan monipuolisuudesta, kannustaa 
muotoilijoita uusiutumiseen ja luovuuteen sekä edistää alan taloudellisia menestymisen 
mahdollisuuksia. "Korukilpailu antaa koruntekijälle loistavan mahdollisuuden ja alustan saada omalle 
työlle näkyvyyttä. Kilpailun avulla nousee myös uusia tekijöitä ja mallistoja kuluttajien 
tietoisuuteen.”, toteaa Suomen Kultaseppien liiton toimitusjohtaja Henrik Kihlman. ”Suomalainen 
korusuunnittelu on täynnä taidokkaita ja persoonallisia koruja, mutta tietoisuus monipuolisista 
kotimaisista vaihtoehdoista ei ole vielä kovin laajaa.”, lisää Vuoden koru -kilpailun idean taustalla 
oleva Johanna Lundán. 

Tuohi Hopea-korusarja on moderni tulkinta suomalaisuudesta, jossa perinteikäs tuohi yhdistyy 
raikkaaseen skandinaaviseen pelkistettyyn muotoon  

Tuohi Hopea-korusarjassa on ylikuumennetun hopean ja tuohen tekstuurien yhdistelmä. Kiinnostus 
tuohta kohtaan materiaalina heräsi Susanna ja Tobias Feuerbacherille pari vuotta sitten. He 
asuttavat Susannan entistä mummolaa maalla ja löysivät navetasta papan keräämiä tuohen palasia, 
johon ihastuivat. Alkoi ajatus- ja kehitystyö siitä, miten pinnan eläväisyys saataisiin säilytettyä myös 
koruissa ja toimimaan käytössä.  “Tuohi on hyvin perinteinen materiaali Suomessa. Tuohi Hopea -
mallisto jatkaa pitkää perinnettä uudella otteella. Korut yllä voi kantaa arvokkaasti palan suomalaista 
koivumetsää ja antaa näin arvoa upealle suomalaiselle luonnolle.”, lisää suunnittelijapariskunta.  

”Viilu Jewelry syntyi rakkaudestamme puuhun materiaalina. Tutustuimme opiskellessamme 
muotoilua ja huomasimme, että meillä on samanlainen muotoilufilosofia: vaikuttavuus syntyy 
harkituilla elementeillä. Voitto on merkki onnistuneesta muotoilusta ja kertoo myös siitä, kuinka 
palkitsevaa alojen välinen yhteistyö on. Suomen korukentän pienet toimijat tarvitsevat kilpailun 
tuomaa näkyvyyttä päästäkseen suuremman yleisön tietoisuuteen. Jules & Beryl tekee 
korvaamattoman tärkeää työtä kotimaisen korun esiintuomiseksi.”, tiivistävät Susanna ja Tobias 
tunnelmiaan valinnan julkistamisen jälkeen.  

 



 

 

LISÄTIEDOT KILPAILUSTA & HAASTATTELUPYYNNÖT 

• Johanna Lundán, Kilpailun tuottaja, johanna@julesandberyl.fi, 040 5380 433 
• Suunnittelijoiden haastattelu- ja lisäkuvapyynnöt : Susanna & Tobias Feuerbacher 

info@viilu.fi 050 4449 696 
• Tuohi  Hopea -korusarjasta: https://www.julesandberyl.fi/susanna-tobias-feuerbacherin-

tuohi-hopea-korut/ 
• Kaikki ehdolla olleet korut: https://www.julesandberyl.fi/vuodenkoru/ 
• Kilpailun verkkosivusto: vuodenkoru.fi 
• Digitaaliseen käyttöön tarkoitetut kuvat ladattavissa www.julesandberyl.fi/materiaalipankki 
• Painolaatuiset kuvat pyynnöstä 
• Palkitsemistilaisuuden tallenne:  https://youtu.be/LhbYb1vWxuM  
• #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. Kilpailun aikana koruja ovat olleet esillä sekä Suomen Kellomuseon näyttelyssä että 

Ideaparkin keskusaukiolla. 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  
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