
LIIKKEET

Aïno shop
-10 % alennus

Anna Heino Design Jewellery
-20 % alennus verkkokaupasta.  
Alennuskoodi löytyy alempaa kohdasta ”Verkkokauppojen alennuskoodit”.

Arela
Kämp Garden, Pohjoisesplanadi 33, 2. kerros, Helsinki
-10 % alennus Arelan omista tuotteista

ARTEK Oy Ab
Artek myymälä, Keskuskatu 1, Helsinki
-10 % alennus Artekin ja Vitran tuotteista

Artisaani
-10 % alennus

Chao & Eero
-10 % alennus verkkokaupasta.  
Alennuskoodi löytyy alempaa kohdasta  
”Verkkokauppojen alennuskoodit”.

Fasaani-antiikki, Helsinki Secondhand
Korkeavuorenkatu 5, Helsinki, p. 09 260 99 70
-10 % alennus huonekaluista, valaisimista ym.

Finnish Design Shop
www.finnishdesignshop.fi (toimitukset Suomeen)
www.finnishdesignshop.com (maailmanlaajuiset toimitukset)
www.finnishdesignshop.it (toimitukset Italiaan)
-10 % alennus verkkokaupasta.  
Alennuskoodi löytyy alempaa kohdasta ”Verkkokauppojen alennuskoodit”.

FRENN
Fredrikinkatu 24, Helsinki
-10 % alennus FRENNin normaalihintaisista tuotteista myymälässä 
 ja verkkokaupassa.  
Alennuskoodi löytyy alempaa kohdasta ”Verkkokauppojen alennuskoodit”.

Folklore Studio & Shop
Mariankatu 14, Helsinki
-10 % alennus hopeakorumallistoista.  
Ei koske tilaustöitä. Alennuskoodi löytyy alempaa kohdasta  
”Verkkokauppojen alennuskoodit”.

Iittala
Iittala Store Esplanadi, Pohjoisesplanadi 23, Helsinki
Iittala & Arabia Design Centre Store, Hämeentie 135, Helsinki
-15 % alennus normaalihintaisista tuotteista. 
Etu ei koske tarjoustuotteita, tilaustuotteita, vintage-tuotteita tai valikoituja tai-
de-esineitä.

Ilona Pelli
ilona@ilonapelli.com, p. 050 553 7059
-10 % alennus

Inno Interior Oy
Showroom: Tähdenlennontie 9, 02240 Espoo, tel.: 09-8870380
-10 % alennus



Inno Tuote Oy
Showroom: Tähdenlennontie 9, 02240 Espoo, tel.: 09-8870380
-10 % alennus
Jalo, Timo Mustajärvi
-10 % alennus valmiista tuotteista. Tilaustuotteet sopimuksen mukaan.

Katri Niskanen
Fredrikinkatu 41, Helsinki
-10 % alennus kaikista normaalihintaisista tuotteista myymälässä.

Katriina Nuutinen
-15 % alennus koko valikoimasta verkkokaupasta. Alennuskoodi löytyy alempaa kohdasta  
”Verkkokauppojen alennuskoodit”. Myös verkkokaupasta www.thinkersandmakers.fi

Keramiikkapaja Erkki Stenius
-15-20 % alennus seuraavista tuotteita/palveluista:
Käyttö-, koriste- ja taidekeramiikka
Tarvikkeet, kurssit, polttopalvelu
Vanhan keramiikan entisöintipalvelu

Kultaseppä Harri Syrjänen
-10 % alennus

Lapuan Kankurit
Katariinankatu 2, Helsinki
-10 % alennus normaalihintaisista tuotteista Helsingin  
Katariinankadun myymälästä.
-15 % alennus normaalihintaisista tuotteista verkkokaupassa.  
Alennuskoodi löytyy alempaa kohdasta ”Verkkokauppojen alennuskoodit”.

Lasikammari
Liisankatu 9, Helsinki
Alennus sopimuksen mukaan.

Liike
-10 % alennus seuraavista mallistoista:
Dusty
Jaana Haaksiluoto
Aino Heiniö
Anniliina.S
Miia Halmesmaa
vainio.seitsonen

LUMI SUPERMARKET
-10 % alennus kaikista normaalihintaisista LUMI-tuotteista

MadeBy Helsinki 
Katariinankatu 4, Helsinki, p. 045 319 6171
-10 % alennus kertaostoksesta myymälässä 
Kaikki erikoiskahvit 1 €

mainoa CRAFT & DESIGN 
Kauppakeskus Rinteenkulma, Koskikatu 25, Rovaniemi, p. 045 110 1069
-10 % alennus normaalihintaisista tuotteista

Marimekko Oy
-10 % alennus pääkaupunkiseudun myymälöistä, ei koske  
Helsinki-Vantaan lentoaseman myymälää.  
Alennus myönnetään esittämällä voimassa oleva jäsenkortti.

Martela Oy
-10 % alennus Martelan outlet-myymälöistä: 
Kuoppamäentie 3 A, Tampere
Ylästöntie 11, Vantaa



Modeo
Modeo toimistokalusteet ja design-kalusteet
15% alennus valikoiman varastotuotteista sekä tilaustuotteista.  
Tilaa modeo.fi-verkkosivuilta alekoodilla ornamo tai tarjouspyynnöllä: info@modeo.fi  
• p. 0207 920 270. Alennusta ei myönnetä jo alennetuista tuotteista, ilmaisen toimituksen tuotteista,  
eikä alennusta voi yhdistää toiseen alennukseen.

Yrjö Kukkapuro Collection
15 % alennus normaalihintaisista varastotuotteista showroomista tai tarjouspyynnöllä:  
info@modeo.fi • p. 0207 920 270. Alennusta ei myönnetä jo alennetuista tuotteista tai ilmaisen toimituksen 
tuotteista.

Paja
Eerikinkatu 18, Helsinki
-10 % alennus kaikista koruista, ei koske tilaustöitä

Pioni Design 
-10 % alennus verkkokaupasta, alennus koskee kaikkia malliston tuotteita.
Alennuskoodi: Ornamo

Raaka Rå -keramiikat
Iso Roobertinkatu 41, Helsinki
-10%

Saara Ruskola
Koko verkkokaupan valikoima -10% koodilla.  
Alennuskoodi löytyy alempaa kohdasta ”Verkkokauppojen alennuskoodit”.

Sami Rinne Design Shop
-10 % alennus kaikista tuotteista, myös II-laatu

Sauso
Eerikinkatu 1, Helsinki
-20 % alennus normaalihintaisista nahkakäsineistä Eerikinkadun myymälästä ja verkkokaupassa.  
Alennuskoodi löytyy alempaa kohdasta ”Verkkokauppojen alennuskoodit”.

Sisustus ID
Aleksis Kiven katu 13, Tampere
-10 % alennus koko valikoimasta. Huonekaluista, matoista, valaisimista ym.

Skanno
-10 % alennus tilausvalikoiman normaalihintaisista tuotteista

Suomen Käsityön Ystävät
-10 % alennus normaalihintaisista tuotteista. Lisäksi kampanjatarjouksia.

SUPERYELLOW
-10 % alennus verkkokaupasta. Alennuskoodi löytyy alempaa kohdasta  
”Verkkokauppojen alennuskoodit”.

Taidemaalariliiton tarvikevälitys
Erottajankatu 9 B, Helsinki
-20 % alennus, etu ei koske tarjouksia tai nettotuotteita.

Taito Shop Helsky
Eteläesplanadi 4, Helsinki
-10 % alennus kaikista myymälän langoista

Tempera
-10–20 % alennus, etu ei koske tarjouksia tai nettotuotteita



Terhi Pölkki
Myymälä, Uudenmaankatu 2, 00120 Helsinki
-10 % alennus kaikista normaalihintaisista tuotteista myymälässä

True Colours® Design
-15 % alennus normaalihintaisista tuotteista

Udumbara
Kaarlenkatu 15, Helsinki, p. 050 524 9192
-10 % alennus normaalihintaisista keramiikkatuotteista 
Työhuone auki sopimuksen mukaan

Villisilkki
Yrjönkatu 12, Helsinki
-10 % alennus

Vuokko Oy
Korkeavuorenkatu 4, Helsinki, p. 09 628 444
-10 % alennus

MUUT LIIKKEET

Enestam kauppa Oy
Brother tarvikkeista –15 % (ei koske laitteita)

Instrumentarium
-30 % alennus normaalihintaisista kehyksistä ja normaalihintaisista linsseistä. 
-15 % alennus normaalihintaisista aurinkolaseista. 
Optikon suorittama näöntutkimus veloituksetta.
Tarjous on voimassa toistaiseksi kaikissa Keopsin ja Instrumentariumin myymälöissä.  
Etu koskee Ornamon jäseniä sekä heidän perheenjäseniään. Alennus myönnetään esittämällä voimassa oleva 
jäsenkortti.

Keops
-30 % alennus normaalihintaisista kehyksistä ja normaalihintaisista linsseistä. 
-15 % alennus normaalihintaisista aurinkolaseista. 
Optikon suorittama näöntutkimus veloituksetta.
Tarjous on voimassa toistaiseksi kaikissa Keopsin ja Instrumentariumin myymälöissä. Etu koskee Ornamon  
jäseniä sekä heidän perheenjäseniään. Alennus myönnetään esittämällä voimassa oleva jäsenkortti.

Optiicat
Tarjoamme Ornamo jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen: 
Aurinkolasit –25%
Lindbergin ja Matsudan -aurinkolasit –10%
Kehykset –20%
Lindbergin ja Matsuda kehykset –10%
Normaalihintaiset linssit –20%  (ei sis. muita tarjouksia)
Piilolinssien käytöönopetus 45 eur (sis.kokeilulinssit kuukaudeksi) 
Kaikilla tuotteillamme on vähintään vuoden takuu. www.optiicat.fi

Optishop / Vesa Pallasvesa
Fredrikinkatu 26 Helsinki, p. 050 548 0220
Ornamon jäsenille reilut edut! Tule käymään ja jutellaan lisää. www.optishop.fi 

Salme Optic
-15 % alennus silmälaseista ja aurinkolaseista

Synsam
Synsam Lifestyle -sopimuksen kuukausimaksusta –20 % 
Silmälaseista –30 % 
Aurinkolaseista –25 % 
Piilolinssit –25 %
Optikon näöntarkastus maksuton silmälasien oston yhteydessä. Edut saat jäsenkorttia näyttämällä.  
Edut eivät ole yhdistettävissä muihin tarjouksiin.



MUSEOT

Alvar Aalto -museo
Alvar Aallon katu 7, Jyväskylä
Sisäänpääsy 4 € (norm. 6 €)
Muuratsalon koetalo: -15 % alennus opastusmaksuista

Amos Rex
Mannerheimintie 22–24, Helsinki
Ilmainen sisäänpääsy Ornamon jäsenkortilla (norm. 15 €)

Designmuseo
Korkeavuorenkatu 23, Helsinki
Sisäänpääsy 6 € (norm. 12 €)

Designmuseo Arabia
Hämeentie 135, Helsinki
Ilmainen sisäänpääsy

Designmuseo Nuutajärvi
Nuutajärven lasikylä, Nuutajärvi
Ilmainen sisäänpääsy

Gallen-Kallelan museo
Gallen-Kallelan tie 27, Espoo
Sisäänpääsy 5 € (norm. 10 €)
Helsingin Taidehalli

Nervanderinkatu 3, Helsinki
Sisäänpääsy 8 € (norm. 14 €)
Pro-vuosikortti 14 € (norm. 35 €)
Vapaa pääsy kaikkiin Taidehallin näyttelyihin 12 kk:n ajan vuosikortin  
ostamisesta & uutiskirje kotiin

Kemin taidemuseo
Marina Takalon katu 3, Kemi
Museokaupasta kaikki tuotteet -20 %

Kuopion taidemuseo
Kauppakatu 35, Kuopio
Ilmainen sisäänpääsy (norm. 10 €)

Porvoon museo
Jokikatu 45, Porvoo
Ilmainen sisäänpääsy (norm. 10 €)

Suomen käsityön museo
Kauppakatu 25, Jyväskylä
Ilmainen sisäänpääsy (norm. 8 €)

Suomen lasimuseo
Tehtaankatu 23, Riihimäki
Sisäänpääsy Suomen lasimuseoon 5 € (norm. 9 €)

LEHDET JA KIRJAT

Antiikki & Design
Ornamon jäsenalennus 2022 -35 % 70,85 € / 10 numeroa (norm. hinta 109€) 
Antiikki & Design kertoo muotoilusta ennen ja nyt – sisustuksen tyylikausista, huonekaluista, lasista, keramiikasta ja 
hopeasta. Lehden aiheisiin kuuluvat myös taide, korut ja vaatteet, samoin kuin ihmiset niiden takana.
Tilaukset osoitteeseen: asiakaspalvelu@fokusmedia.fi. Sähköpostin aihekenttään: Ornamon jäsenetutilaus.



au Arkkitehtiuutiset
Ornamon jäsenalennuksella 55 € / vuosi (norm. kestotilaus 65 €, vuositilaus 70 €)
Arkkitehtiuutiset au uutisoi arkkitehtuurin ja rakennusalan ilmiöistä, kilpailuista, alan tapahtumista sekä julkaisee 
säännöllisesti alan vaikuttajien haastatteluja. Lehden tilauslomake löytyy osoitteesta https://www.safa.fi/julkaisut/#au

Betoni
Jäsenetuna Ornamon jäsenille veloituksetta.
Betoni on rakennusalan ammattilehti, joka esittelee betonin monet mahdollisuudet suunnittelusta, muotoilusta to-
teutukseen. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Tilaukset osoitteeseen: muotoilu@ornamo.fi

Koti ja Keittiö
Ornamon jäsenalennus 2022 -35 % 70,20 € / 12 numeroa (norm. hinta 108 €)
Koti ja Keittiö tarjoaa uusia vinkkejä sisustukseen. Sisustuksen lisäksi lehti tarjoaa elämyksiä ruoan ja antiikin parissa. 
Jokaisessa numerossa on myös puutarha- tai vihersisustusjuttu.
Tilaukset osoitteeseen: asiakaspalvelu@fokusmedia.fi. Sähköpostin aihekenttään: Ornamon jäsenetutilaus.

Palvelumuotoilun bisneskirja
Kirja verkkokaupasta jäsenhintaan 50,25 €, sis. alv ja toimituskulut.
Palvelumuotoilun bisneskirja on monipuolinen tietoteos palvelumuotoilun mahdollisuuksista menestyvän liiketoi-
minnan kehittämisessä.
Tilaukset: Alma Talent Shop. Alennuskoodi löytyy alempaa kohdasta ”Verkkokauppojen alennuskoodit”.

Puu-lehti
Ornamon jäsenille ilmainen.
Puu-lehti esittelee suomalaista puuarkkitehtuuria ja -rakentamista sekä edistää puutuotteiden oikeaa ja korkeata-
soista käyttöä rakentamisessa ja sisustamisessa. Lehti ilmestyy vuosittain kolme kertaa.
Tilaukset: www.puuinfo.fi/puulehti/tilaukset

Taito
Ornamon jäsenalennuksella 26,50 € / 6 kk (norm. kestotilauksella 29,50 €)
Taito-lehti kertoo tarinoita suomalaisesta käsityöläisyydestä.
Tilaukset: https://taitolehti.fi/tilaajapalvelut/opiskelija-ja-jasentilaus/

TEK-lehti
Ornamo-TEK-kaksoisjäsenet saavat jäsenetuna Tekniikan Akateemisten jäsenlehden.
TEK-lehti seuraa työelämän, yhteiskunnan ja tekniikan kehitystä jäsenkuntansa näkökulmasta. Artikkeleissa kerro-
taan TEKin toiminnasta ja jäsenistä yhteisöllisyyttä vahvistaen.
TEKin jäsenille kuuluu myös useita muita lehtialennuksia, mm. Tekniikka & Talous -lehti.

PALVELUT

Hertz Autovuokraamo
Auton vuokraus Suomessa ja ulkomailla jopa -10 % alennuksella Hertzin normaaleista vapaa-ajanhinnoista.
Saat edun mainitsemalla Ornamon alennustunnisteen varausvaiheessa. Alennuskoodi löytyy jäsensivulta.

Tallink Silja
Saat edun mainitsemalla Ornamon alennustunnisteen varausvaiheessa.  
Alennuskoodi ja lisätiedot Club One Silver -jäsenyydestä löytyy alempaa kohdasta  
”Verkkokauppojen alennuskoodit”.

Alennuksia Tallinkin ja Silja Linen reittimatkoista vuonna 2022: 
Eivät ole voimassa erikoislähdöillä.
Helsinki/Turku – Tukholma tai päinvastoin: Hytit C/E–A-luokka jopa-17 %, ajoneuvot jopa -30 %
Helsinki – Tallinna tai päinvastoin: Kansipaikka Star-luokka jopa -12 %, 
Business Lounge ja Star Comfort -luokka lisämaksu -20 %, Ajoneuvot jopa-30 %
Tallinna/Riika – Tukholma tai päinvastoin: Hytit C–A-luokka jopa-15 %
Club One Silver -jäsenyys veloituksetta (voimassa 31.2 2023 asti)
 Lisätiedot ja varaukset www.tallinksilja.fi, matkatoimistostasi tai puhelinmyynnistämme puh. 0600 157 00

Therapion
Psykologin palvelut netissä -10 % alennuksella.
Therapion: Psykologipalvelua ja nettiterapiaa. Apua mm. työssäjaksamiseen, ihmissuhteisiin ja mielen hyvinvointiin.


