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Oz Jewelin korut ovat suomalaisen nykykorun kirkkainta kärkeä: yksinkertaisia, selkeitä ja ajattomia. 
Kultaseppä Tiina Arkko ja hopeaseppä Vesa Nilsson suunnittelevat ja valmistavat itse yrityksensä kaikki 
tuotteet Helsingin keskustassa.

Arkon ja Nilssonin suunnittelufilosofian mukaan korun tulee täydentää käyttäjäänsä. Haasteena onkin 
säilyttää korun perusmuoto niin puhtaana ja kirkkaana, ettei siinä ole mitään ylimääräistä ja tarpeetonta. 
Valmistuttuaan Lahden muotoiluinstituutista molemmat työskentelivät Kööpenhaminassa Georg Jensenillä, 
arvostetulla tanskalaisella kultaseppäliikkeellä. Aloitteleville käsityöläisille huippuluokan taitureiden – ja 
huippuluokan vaatimustason – parissa työskenteleminen oli huikea oppimiskokemus. 

Suomeen paluustaan saakka Arkko ja Nilsson ovat päättäväisesti kehittäneet ja uudistaneet suomalaista 
korumuotoilua. He olivat ensimmäisten joukossa perustamassa omia nettisivujaan ja ovat tietoisesti 
rakentaneet omaa brändiään. Pariskunnan työskentely onkin saanut arvostusta suomalaisen kultaseppäalan 
piirissä: Tiina Arkko valittiin vuoden 2007 kultasepäksi, ja Vesa Nilsson on vieraillut Kalevala Korulla 
suunnittelemassa tänä vuonna julkaistun Made in Helsinki -korusarjan. 

Tärkein työ jatkuu kuitenkin Oz Jewelin omassa pajassa gallerian takahuoneessa, missä tehdään niin omien 
mallistojen tuotteet kuin uniikit tilaustyötkin. Tänä keväänä valikoima Oz Jewelin tuotteita saadaan myös 
Alvar Aalto -museon kauppoihin Helsingin Munkkiniemeen sekä Jyväskylään.
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Oz Jewel -tuotteet ja tarinat niiden takana
Meitä ympäröi ideamaailma. Välillä on vaikea hahmottaa omien ideoiden lähtökohtia. Ne muovaantuvat 
alitajunnan sopukoissa. Idea voi lähteä katuun liiskaantuneesta purukumista, näköharhasta tai se voi olla 
konkreettinen huomio ja ajatuksen herättäjä.

Jäkälänkukka korujen aihe on selkeä, kallion pintaan, sen sulaviin muotoihin ja painanteisiin piirtynyt ja 
kasvanut jäkälä. Sen ääriviivoiltaan pehmeä ornamenttinen muoto, rosoinen pinta kovaa kallion pintaa 
vasten, inspiroi minua.

Ikuisesti korujen muoto taas pohjautuu ääretön symboliin, joka taipuu sydämen muotoon. Toisaalta hyvin 
kliseinen aihe ’sydän’ kiinnostaa. Saako siitä vielä muotoiltua jotain uutta.

Olemme hyvin iloisia alkaneesta yhteistyöstä Alvar Aalto museokaupan kanssa. Saamme olla  mukana 
osaavaa ja kannustavaa joukkoa, joka tarjoaa laadukasta ja kestävää muotoilua ajanhenkeen museossa 
vieraileville kävijöille.
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