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TATTIS – HAKUILMOITUS 

Partanen & Lamusuo Oy:n uusi palad-tuotemerkki tarjoaa Tattis-istuimen varainkeruutuotteeksi yhdelle 

suomalaiselle hyväntekeväisyysjärjestölle. Sopimuskausi on kaksi vuotta. Tattiksen myynnistä tuleva tuotto ohjataan 

kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyteen. Tuote tulee uudelleen avoimeen hakuun, kun edellinen sopimuskausi on 

päättymässä. 

Hakuun voivat osallistua kaikki yhdistykset ja säätiöt, jotka edistävät yleishyödyllistä toimintaa tai kohteita ja joille 

varainkeruu on merkittävää järjestön tavoitteiden toteutumisen kannalta. 

Voitte ilmoittautua Tattiksen hakuun vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen tulee kirjata perustelut, miksi 

järjestönne olisi sopiva yhteistyökumppani ja mihin Tattiksen myynnistä tulevat varat kohdennetaan. Hakemus 

lähetetään sähköpostitse osoitteeseen palad@palad.fi, viestin aiheeksi ”Tattis – avoin haku”. Avoin haku päättyy 

15.1.2020. Lopullinen valinta uudesta yhteistyöjärjestöstä tehdään tammikuussa 2020. 

 

 

Tattiksen ovat suunnitelleet Jaana Partanen ja Heikki Lamusuo. 
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Tattis on ulkokäyttöön suunniteltu istuin, joka voidaan sijoittaa epätasaiseenkin maastoon. Tattis on valmistettu alun 

perin Kuopion Naisten Pankin juhlatuotteeksi. Vuonna 2016 Naisten Pankin nettisivuilla kirjoitettiin seuraavaa: 

”Naisten Pankin Kuopion paikallisyhdistys juhlistaa viisivuotista toimintaansa yhteistyöllä maineikkaan kuopiolaisen 

arkkitehtuuri-, taide- ja muotoilustudio Partanen & Lamusuo Oy:n kanssa. 

Yrityksen omistajapariskunta, taiteilija Jaana Partanen ja arkkitehti Heikki Lamusuo ovat suunnitelleet Kuopion 

Naisten Pankille juhlatuotteen, ulkokäyttöön tarkoitetun Tattis-istuimen. 

– Me suunnittelemme kalusteita, joita ei aiemmin ole ollut tarjolla eikä olemassa. Nyt halusimme luoda kalusteen, 

joka yksinkertaisuudessaan on kaunista designia ja tarpeellinen käyttöesine, Heikki Lamusuo toteaa. 

Yksijalkaisen Tattiksen voi nähdä modernina versiona suomalaiseen kansanperinteeseen kiinteästi kuuluvasta 

lypsyjakkarasta. Jaana Partanen näkee Tattikselle monta käyttötapaa: 

– Tattiksella on siis juuret, mutta sen muotokieli ja käyttötapa ovat tiukasti kiinni tässä ajassa. Herukoiden poimija 

voi käyttää sitä marjapensaiden juurella tai sen voi tuoda nuotiopaikalle – sinne missä väki kokoontuu yhteen, 

Partanen visioi. 

Liimatusta männystä tehdyt Tattikset on käsitelty maanläheisillä väreillä ja värivaihtoehtoja on kolme. Koska 

Tattiksen jalan ja hatun voi irrottaa toisistaan, värejä voi myös keskenään yhdistellä. Jalkoja on kahta eri korkeutta. 

Paitsi kauneus ja käytettävyys, myös tuotteen sisältämä viesti on Partaselle ja Lamusuolle tärkeää. 

 – Tattis tarkoittaa kiitosta. Tästä rakentuu silta Naisten Pankkiin. Tattis on universaali tuote, jolla voisi olla käyttöä 

Afrikan maissakin. Siellä äidit valmistavat ruuan ulkona – kuten mekin teemme kesäisin, Partanen linkittää tuotetta 

Naisten Pankin hankemaihin.” (Lähde: https://bit.ly/32A1OE8) 

 

 

 

 

 

Kaikki palad-kalusteet tehdään reilulla lähituoteperiaatteella 

Suomessa. palad on ympäristöystävällinen, pitkäikäinen ja 

ajaton hankinta. – Kerran mietitty on iäksi tehty. 
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