Osmo Penna
AD, Illustrator

s t u d i o

p e n n a

graphic design & illustration
advertising

Education: Graphic Designer (Lahti Institute of Design, former Lahden taideteollinen opisto 1984)
I worked in Lahti Taucher (formerly Lahti Mainos) as AD until year 1988, when I
founded my own design studio – Studio Penna.
I have done advertising and graphic design for companies in many different
lines of business, especially furniture industry. Working with designers, promoting
Finnish design and knowhow, has been rewarding.
In cooperation with Danone/Nutricia we have done materials for child health
centers and Nutricia’s marketing. My cooperation with Väestoliitto has continued
for twenty years. I have been privileged to be a part of making guides for people
of different generations – from books about how to take care of children and
relationships to how to survive menopause. With Raisa Cacciatore I’ve done
books for babies (published by WSOY), some of which have made their way to
the Finnish maternity package.
My cooperation with the city of Lahti has been long and interesting. We have
advertized Lahti Ski Games, told about the educational possibilities that the city
offers for young people and made informational materials for many events.
Culture, especially theater and museums have a place in my heart and so I’ve
done a lot of work with Lahti City Theatre (e.g. Fanfaari), Lahti City Museum and
Ski Museum.
Porlammin Osuusmeijeri along with other current and former business partners of
Studio Penna can be found in the following reference list.
My passions: Drawing, old buildings, history, hiking in woods and photographing.

Koulutus: Graafinen suunnittelija (Lahden taideteollinen opisto1984)
Työpaikat: AD Taucherilla (aiemmin Lahti Mainos) vuoteen -88, jolloin siirryin yrittäjäksi ja Studio Penna sai alkunsa.
Olen tehnyt mainontaa ja graafista suunnittelua monille eri alojen yrityksille, erityisesti huonekalualalla (esim. Muurame, Piiroinen, Selka-Line). Työskentely suunnittelijoiden ja tekijöiden kanssa suomalaisen muotoilun ja osaamisen eteenpäin viemiseksi on ollut antoisaa.
Yhteistyössä Danone/Nutrician kanssa olen tehnyt tiedotusmateriaaleja
neuvoloihin ja Nutrician markkinointiin. Väestöliiton kanssa yhteistyömme on
jatkunut jo parikymmentä vuotta. Olen saanut olla mukana tekemässä oppaita
vauvasta vaariin ja mummoon. Väestöliiton asiantuntijalääkäri Raisa
Cacciatoren kanssa olemme tehneet WSOY:lle useita vauvakirjoja, joista muutama
on päätynyt myös äitiyspakkaukseen.
Myös Lahden kaupungin kanssa yhteistyö on ollut jatkuvaa. Olemme mm. markkinoineet kisoja, kertoneet lasten ja nuorten opiskelumahdollisuuksista kaupungissamme sekä tehneet tiedotusmateriaalia monesta yksittäisestä tapahtumasta.
Kulttuuri, erityisesti teatteri ja museot ovat sydäntäni lähellä ja olenkin saanut tehdä
paljon yhteistyötä Lahden kaupunginteatterin (esim. Fanfaari-lehti) ja Lahden kaupunginmuseon ja Hiihtomuseon kanssa.
Porlammin osuusmeijeri ja muita nykyisiä ja menneiden vuosien Studio Pennan
yhteistyökumppaneita löytyy viereiseltä referenssilistalta.
Intohimo: Piirtäminen, vanhat talot, historia, samoileminen luonnossa ja valokuvaus.

Examples from clients since 1988
Asiakkaita, nykyisiä ja vuosien varrelta.
Asko Oy
Danone / Nutricia
Esan kirjapaino Oy
Elpi roll containers Oy
Ekokem Oy
Helsingin konservatorio
Hannoa Oy
Hiihtomuseo
Jokilaakson Juusto Oy
Kaarisilta yhdistys
Kauppahotelli
Lahden diakoniaopisto
Lahden hiihtoseura
Lahden kauppakamari
Lahden kauppaoppilaitos
Lahden kaupunki
Lahden kaupunginmuseo
Lahden kaupunginteatteri
Lahden Messut
Lahden Metallityöväen ammattiosasto 23
Lahden Ooppera
Lahden Radio- ja TV-museo
Lahden Taucher
Lahden Urheiluhalliyhdistys ry
Maa- ja kotitalousnaisten keskus
Maaseutuverkosto
Me-lehti
Metsäkustannus
Minerva kustannus
MN markkinointi
Muurame Oy
Norman Oy
Pedro Oy
Piiroinen Oy
Porlammin osuusmeijeri
Pro puu
Redson
Ruutupuu Oy
Sara furniture
Selka-line Oy
Selgren
Skila
Suomalaisen kirjallisuuden seura
Suomen huonekaluviejät
Suomen Vapaa-ajan kalastusmuseosäätiö
Sydänliitto
Tammi
Uusi-lahti lehti
Vaania kievari
Virkamiesliitto
Virvatuli Oy
World Games -kisat
Väestöliitto
WSOY

