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IruUKAUITN T$IIE.
A-luokan kamaa B&B -jengille - henkselinpau-
kuttelu tehnyt DAFFilaiset puolikuuroiksi.
Kuukauden esitteeksi on
valittu Helsingin kaupun-
gin ja DAFFin välisessä
olalletaputtelussa
"A Touch of Helsinki",
jonka toimittaminen nol-
lasta sataan kesti lähes
päivälleen ja yölleen kuu-
kauden.
Helsingin
kuvat
vilisevät
edelleen
DAFFi-
laisten
silmissä.
Puolueet-
tomat
asiain-
haistelijat
ovatkin
todenneet, että Boris ja
Bill lievejannuineen,
medi.aihmisistä ouhumat-
takaan, saavat mitä
ansaitsevatkin, eli paljon.
On kuvia, löytyy tekstis-
sä, jatkuu webissä.

Kohderyhmänä on erityi-
sesti maahan saapuva
kansainvälinen lehdistö,
joten asiat pitää sanoa
hitaasti, mutta varmasti.
lmagotavoitteena on
rauhallisuuden keidas

hirmuisessa informaatio- -

viidakossa. Esite toimii
kaiken jaettavan materi-
aalin joukossa kokoavana
ja kiteyttävänä informaa-
tiopläjäyksenä. Tekstissä
keskitytään vain oleelli-
seen, ja aiheiden kuva-

parit luovat
mielikuvan
jostakin rik-
kaasta ja
monipuolisesta
. sanoKaamme

sitä vaikka
Helsingiksi.

Ja: kaikkea
tietoa ei tar-
vitse mahdut-
taa mukaan,

sillä esitteessä on run-
saasti www-kotisivuosoit-
teita, joista voi tarkemmin
nuuskia asioita vaikka
hotellissa tai kotiin
palattua takkatulen
ääressä.

unessa eKSempraafl par-
nolämpöisenä Teillekin;
älkää heti rutatko.
Tarkempi erittely tekijöis-
tä ja syyllisistä löytyy
DAFFin kotisivuilta
http://www.daff .f i/desi gn/

omavisio ei suinkaan ole
kapula - pikemminkin
kaikkea muuta. Kun voim-
me raottaa salaisuuksien
verhoa lisää, palaamme
asiaan. Työ sujuu hyvin -
kiitos kysymästä - ja ei, ei
nouse nuppuun.

KTUAI$IIUI|U$.
Pois nurkista ja jaloista
kevätsiivouksen aika.
Työntäkää tekemättömät
työnne pahaa aavistamat-
tomien niskaan: meille.
Olo paranee kummasti.
Ja reilu peli: kun varaa
tuotantoaikaa ajoissa,
teemme työtkin ajoissa.
Me alnakin tartuimme
toimeen ja varasimme
heti edellisen luettuamme

pyörimästä, sillä nyt on

kesäloman
19.06.:01.08.1997
väliselle ajanlaskulle.
Tarttukaa Tekin härkää
pikkusormesta ja tulkaa
keskustelemaan toimeksi-
annoistanne ennen juhan-
nussiivousta. Kaupungin
Paras KafferM on Poppaa:
soita 09-666 744 ia taksi.
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UAI|AII TAMPEIIIIUIA.
Kuten aikaisemmissa tiedotteissamme olemme
maininneet, olemme mielenkiinnolla seuranneet
Ursan tornista juhlapöytää, joka kiertää maa-
palloa kiihtyvää spiraalinmuotoista rataa.
Pöydän piti laskeutua Soitimme kuitenkin vielä
DAFFiin 06.06.1997tasan varmistussoiton avaruus-
kello 06.06. tekniikan osastolle

I l_ retnittiseen
,t Korkeakouluun, ja

sieltä vakuutettiin,
että tarkasteltavana
oleva ajanviive ei
aiheuta häritsevää
lämpenemistä

snapseissa.

alalla yleisesti hyväksytyn
toleranssin puitteissa. kokemukseen perustuva

loppukaneetti, mihin
tyydymme.

Ja nyt huonot uutiset:
neutronisade, latvalaho ja
tarkemmat laskelmat ovat
tuoneet päivänvaloon
pientä epävarmuutta.
Varaamme itselleqme
oikeuden sliirata h-het-
kestä kaikkiaan kuusi
sekuntia, mikä pysyy
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(Jatkoa edellisestä numerosta)
Palaute itse TELE oma-
visio:sta on ollut loistava,
muita saamamme palaute
What's Up DAFF:n viesti-
vyydestä on ollut vähem-
män rohkaiseva. Pahoit-
telemme käyttämäämme
kapulakieltä, sillä TELE
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Onko nettiin mänijöitä, maili männee justiinsa.
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kuin Turkin hihasta.
Suomen Ulkomaankaup-
paliitto yhdessä 13 raken-
nusalan raskaan sarjan
yrityksen kanssa ampuu
Turkin rnarkkinat soikeiksi
lstanbulin Turkey Build
97'messuilla tulevana
Vappuna. Yhteisosaston
toteuttaa tunnustettu alan
auktoriteetti Arvelin Oy ja
tämän turkkilåisen namun

Julkaisemme ilmaiseksi WHAT'S UP-
DAFFissa yli miljoonan markan tilaus.
kantaan yltävien asiakkaiden ajankohtai-
sia töitä. ilmoitustilan voi myös ostaa
hintaan Lounas/staJf/kokosivu.

Mitäs sanotte näistä?
Ystäväl I iset vastau kset
suoraan asianomaisen
laatikkoon, epäystävät-
liset vanhaan osoittee-
seen. Nimittäin Jounille-
kin voi edelleen lähettää
jotakin. Vetoamme tässä
asianomaisen terveyden-
tilaan: postitta jääminen
tekee miehen niin apeak-
si, että vaara kompastua
alahuuleen on todeilinen
ia vakava.

Creative Brainwork Since 1 986rM

No Wonder We're Wonderful.rM
I ne Best uoilee ln I ownt'"
The Brain Donors Of DesignrM
lJ You Can't Beat Them, Join Us."

DAFF HoTUI{E 666 744

suunnittelusta vastaa
vanha vaatimaton tuttun-
ne Animal Design Oy.
Osaston keskelle nousee
kaksikerroksinen vaneri-
päällysteinen talo ja sen
ympärille varsinainen
ouuhamaa. Ja kaiken
kruunaa hillitty perisuo-
malais-tu rkkilainen
basaarimeininki.

Rikhardinkatu 4 8,00130 Helsinki,
puh: 09-666 744,
fax: 09-624 049, shoe: 0500-500 031

http://www.daff .f i/desi gn/

||$l(0 JARfllfltA||$, WWW.IIAFT.II/I|E$IEN
Emme tällä kertaa kerro Uskon rakkaustarinaa,
koska meitä sitoo luottamuksellisuus-sopimus.
Sen sijaan voimme ker- sana ja paranna itsetun-
toa, että suomalaiset toasi).
yritykset uskovat tulevai- ANIMAL on avannut yh-
suuteensa juuri nyt. Tämä teistyön mm. seuraavien
näkyy selvästi vilkastu- yritysten kanssa:
neessa halussa rakentaa - Telecom Research,
yrityskuvaa myös sisus- Sedecon Oy ja Nokia
tuksen kautta, mikä oli ' Kaapeli Oy. Hienoja
harvinaista ns. -- -:n ai- firmoja kaikki - ja kohta
kana (keksi tähän sopiva vielä hienompia.
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IflAA$IAAN.
Kaakkois- ja ltä-Aasian vientiohjelma 1997 -pro-
jekti on Helsingin Kauppakorkeakoulun koordi-
noima hanke, jossa meillä on kunnia olla mukana.

Ja nyt! (rummun pärinää, tuotteiden markkinoilla.
väkijoukko hiljenee...) Miljardi kiinalaista ei voi
ANIMAL ylpeänä esitte- olla väärässä; ANIMAL on
lee: uunituore, mutta mu- poikaa. Kia lähtee maalis-
sertavan Aasian koke- kuun lopussa ja toivotta-
muksen omaava KTM Kia vasti ei enää ikinä palaa.
Ahlfors. Hän toimii Odotamme projektilta
iskurityöläisenämme runsaita hedelmiä,
aukomassa uria alati osaahan Kia mandariini-
kehittyvillä design- kiinaakin.
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Jouni kyllästyi lukemaan
ja hoitamaan kaikkien
muiden posteja ja hom-
masi kuleille omat osoit-
teet. Siis jokaisen meistä
tavoittaa nyt erikseen
sähköpostilla:

jouni. ikonen@daff .f i

antti.eklund@daff .f i

markku. partanen@daff .f i

rami.hakala@daff .f i

merja. hertzberg@daff .f i

kia.ahlfors@daff .fi

Tuntihintamme vuodelle'97:
DTP/CAD/N/lAC-suunnittelutyö 600,-/h
DTP/CAD/MAC-tuotantotyö 51 0,-/h
Neuvottelut, rutiinit, järjestelyt ia
valvontatyö 395,-/h. (ei sis. ALV)


