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HEIJASTAVA
'PÄÄKALLO'

Pääkallon koko noin 8 x 7 cm.

HEIJASTAVA
'SULKA'

Sulan pituus noin 11 cm.

HEIJASTAVA
'NALLE'

Nallen koko noin 8 x 8 cm.

”Jokainen on hyvä

sellaisena kuin on.

Nyt on sinun vuorosi

loistaa!”

 

10,-

 

Olen loistava sai alkunsa syksyllä 2018
heijastimien verkkokaupasta. Perustaja
Johannes oli havainnut jalankulkijoiden
käyttävän verrattain harvoin heijastavia

tuotteita ja halusi kehittää erilaisia tapoja
lisäämään näkyvyyttä liikenteessä.

"Meille on tärkeää tuoda esille sanomaa,
että jokainen on hyvä sellaisena kuin on.
Sosiaalisen media luoma paine asettaa

monelle lapselle ja nuorelle ja aikuisellekin
turhia paineita ulkonäöstä ja omakuvasta.
Halusimme puuttua tähän, ja siten syntyi

firmamme nimi; Olen loistava."

OLEN LOISTAVA

RYHMÄN ANSIO 
3 EUROA / TUOTE



 

 

 

HEIJASTAVA
'YKSISARVINEN'

Yksisarvisen koko noin 10 x 9 cm.

 

HEIJASTAVA
'LISKO'

Liskon koko noin 11,5 x 6 cm.

10,-
RYHMÄN ANSIO 

3 EUROA / TUOTE



 

 

 

10,-

HEIJASTAVA
'HOKKARI'

Hokkarin koko noin 7,8 x 7,8 cm

 

HEIJASTAVA
'JALKAPALLO'

Jalkapallon koko halkaisijaltaan noin 8 cm.

HEIJASTAVA
'KAUNOLUISTIN'

Kaunarin koko noin 7,8 x 7,6 cm.

RYHMÄN ANSIO 
3 EUROA / TUOTE



 

 

 

PUINEN OVIKYLTTI

Ekologinen ja kaunis ovikyltti, jolla merkkaat
tärkeimmät tilat. Tämä kotimaisesta koivusta

valmistettu ovikyltti on kevyt, mutta kestävä. Se on
helppo kiinnittää mukana tulevalla kaksipuolisella

teipillä. Valittavana kaksi sävyä: puinen ja musta.
Koska puu on elävä materiaali, saattaa tuotteissa olla

pieniä poikkeamia ulkonäöllisesti kuvan vastaaviin.
 
 
 
 

 

 
Koko: n. 51 x 192 mm

 PUINEN POPSOCKET

Tyylikäs PopSocket, jossa puinen pinnoite. Tämä
elegantti lisävarusta puhelimelle on oiva lisä

puhelimeesi. Tämä puhelimenpelastaja on näppärä
apuri, jonka kiinnität napakasti mukana tulevalla 3M

teipillä puhelimesi takakuoreen. Popsauta kiinnike auki
ja puhelimesi pysyy kädessäsi loistavasi.

 
Koko: 40 mm halkaisija

Korkeus: 9 mm kasassa, 23 mm avattuna
 

 

RYHMÄN ANSIO 
4 EUROA / TUOTE

13,-  

 
Koko: n. 51 x 95 mm

15,-
RYHMÄN ANSIO 

4 EUROA / TUOTE

10,-
RYHMÄN ANSIO 

3 EUROA / TUOTE



 

 

 

PIKKU-HERTTA 
-KORVAKORUT

Suloisen ihanat sydän -korvakorut piristämään itseäsi
tai ystävääsi. Valittavana neljä eri väriä: musta, pinkki,

oranssi ja turkoosi. Tuote on pakattu tyylikkääseen
korurasiaan, jossa korusi pysyvät tallessa ja siisteinä.

Materiaali: suomalainen koivu, kirurginteräs
 

Koko: n. 20 x 23 mm
Tuote ei sisällä nikkeliä, lyijyä eikä kadmiumia.

 
 
 
 
 

KÄPYSET-KORVAKORUT

Pala kauneinta suomalaista luontoa korvakoruina.
Nämä kävyt on itse poimittu, kuvattu ja valmistettu

Helsingissä. Korut on pakattu tyylikkääseen
korurasiaan, jossa korusi pysyvät tallessa ja siisteinä.
Koska puu on elävä materiaali, saattaa koruissa olla

pieniä poikkeamia ulkonäöllisesti kuvan koruihin.
Printtikoruissa kuvat on painettu UV-tekniikalla, joka
mahdollistaa syvät värit ja loistavan lopputuloksen.

 
Materiaali: suomalainen koivu, kirurginteräs. 
Koko: n. 26 x 19 mm. Tuote ei sisällä nikkeliä, 

lyijyä eikä kadmiumia.
 

 

25,-

INKA-KORVAKORUT

Ajattoman geometriset korvakorut
viimeistelemään tyylisi. Korvakorut on

valmistettu kotimaisesta koivusta, jossa on
teak-viiluinen erikoispinta päällä. Korut on
pakattu tyylikkääseen korurasiaan, jossa

korusi pysyvät tallessa ja siisteinä. Koska puu
on elävä materiaali, saattaa koruissa olla
pieniä poikkeamia ulkonäöllisesti kuvan
koruihin. Materiaali: suomalainen koivu,

kirurginteräs. Koko: 44 x 59 mm
Tuote ei sisällä nikkeliä, lyijyä eikä

kadmiumia.

RYHMÄN ANSIO 
4 EUROA / PARI

16,-

RYHMÄN ANSIO 
6 EUROA / PARI

15,-
RYHMÄN ANSIO 
4 EUROA / PARI





AMPIAISTEN VALEPESÄ

 Suloiset valepesät on virkattu harmaasta 7-veljestä
langasta ja täytetty sanomalehdellä. Oikeakin pesä

on harmaa, paperimainen ja rakennusaineena on
savi, vanhan laudan pinnasta tehty massa ja

pehmeä puu. Ampiainen repii vahvoilla leuoillaan
puun palasiksi ja yhdessä syljen kanssa siitä syntyy

selluloosamainen massa. Valepesässä on neljä
ampiaista työn touhussa. Pesän saa roikkumaan

ripustuslenkistä haluamalleen paikalle. Pesä on kiva
sisustuselementti pihassasi tai mökin terassilla.

Ihana lahjaidea!
 

RYHMÄN ANSIO 
6 EUROA / TUOTE

25,-

 

Kun jostain asiasta tykkää kovasti ja sillä saa
aikaan jotain hyvää, haluaa saman

kokemuksen jakaa muillekin.
Uusikaupunkilainen Päivi kiinnostui

ekologisista puhdistustuotteista ja päätyi
tekemään pönttöpommeja, pyykkietikkaa ja

pyykinpesujauhetta. "Ihastuin näihin
valtavasti ja tajusin, ettei paluuta kaupan

tuotteisiin enää ole. Myös moni tuttavani koki
tuotteet toimiviksi ja hyviksi. Kipinä yrityksen

perustamisesta syttyi". Näin syntyi
Sydänlangat. 

SYDÄNLANGAT



”Saunan pesän sytytän,

ikkunaruudusta näen merinäkymän.

Piipusta nousee lämmön väre,

taivaalla loistaa auringon säde.

Saunavihdan valmistan,

terveyttäni sillä vahvistan.

Pellavapyyhe kainalossain, hipsin

saunaan paljain jaloin. Lauteilla

istun lämmöstä nauttien,

tervatonttua tervehtien.

 

Tervan tuoksu nenässäni, koivun

lehdet ihossani. Kiuas sihisee

vesipisaroista. Saunan lämpö

mieltäni hellii. 

 

Rentoutunut on kehoni, 

parempaa oloa en tahtoisi.”

 

SYDÄNLANGAT

25,-
RYHMÄN ANSIO 

5 EUROA / PAKKAUS

TERVATONTTU

Tämä tonttu tuo kivan tunnelman niin kesä- kuin
talvisaunahetkiin. Tontun voi ripustaa seuralaiseksi

myös ulkohuussiin hyttysten karkottajaksi.
 Tonttu on mukava tuliainen ja se on kiva antaa
lahjaksi. Tonttu on aidosti suomalainen ja se on

valmistettu käsityönä Uudessakaupungissa
luonnonmukaisista raaka-aineista. Jokainen

tervatonttu on oma yksilönsä ja se syntyy käsityönä
paksusta pellavanarusta, Suomessa tervatusta
juuttinarusta, pellavahuovasta ja puuhelmestä.

Tontulla on pituutta noin 24 cm ja sen saa
roikkumaan mieluisaan paikkaan lakissa olevasta

pellavanarulenkistä. Tonttu on pakattu
sellofaanipussiin, jotta tervan tuoksu säilyy pitkään.

Tontun käyttöohjeet löytyvät ikkunallisesta
pahvipakkauksesta, josta tonttu sinua jo tervehtiikin.

 





 

 

 

 

Lempiriepu siivousliina on kestävä ja pestävä
bambuinen keittiöön ja siivoukseen sopiva

liina, joka on kotimaista käsityötä.
Pehmoinen kaksinkertainen bambutiskirätti

on paitsi kaunis katsella, myös imee nestettä
erittäin hyvin sekä kuivana että kosteana. 

 Koko on noin 20 cm x 23 cm

PITSI-KUOSI, TURKOOSI LIINA.
 
 

 

 

LEMPIRIEPU

Tamperelainen yrittäjä Annukka aloitti 
Lempiriepu-tuotemerkkinsä parissa 

työskentelemisen vuoden 2011 alussa.
Koulutukseltaan Annukka on Tekstiiliartesaani. 

 
"Tavoitteeni alusta asti on ollut suunnitella ja
valmistaa värikylläisiä ja graafisesti näyttäviä

käyttötuotteita. Käytän voimakkaita värejä
tuotteiden värimaailmassa. Tärkeää tuotteissani

on niiden käytettävyys ja kulutuksen kesto.
Tuotteiden kuosit ovat omaa suunnittelutyötäni.

Ideat kuoseihin löytyvät ympäröivästä elämästä." 

 

PÖLLÖT-KUOSI, MUSTA LIINA.

 

 

10,-
RYHMÄN ANSIO 

2,50 EUROA / TUOTE

TALO-KUOSI,
LUONNONVALKOINEN -

VIHREÄ PAINATUS.

 

 

KETTU-KUOSI, MUSTA LIINA.

 

“SIIVOO ITE!” -KUOSI, 
MUSTA LIINA.

 
 

 

 





 

 

 

SAUNATYYNY,
VALTTI MUSTA

Saunatyyny kierrätyslaatuista puuvillaa.
Täytteenä polyesterivanu.

Koko 25 x 40 cm

LAURAN
OMMELLUS

 

Lauran OMMELLUS on vuonna 2017
perustettu yhden naisen yritys Sulkavalla,
Etelä-Savossa. Laatu, käytännöllisyys ja

ekologisuus ovat lähtökohtana tuotteiden
suunnittelussa ja valmistuksessa. Kankaissa

yrittäjä Laura suosii OEKO-TEX® –
sertifioituja ja kestävästi tuotettuja

puuvilloja. Materiaalit pyritään käyttämään
mahdollisimman tehokkaasti, jotta

hukkapaloja syntyisi mahdollisimman vähän.
Kaikki tuotteet Laura suunnittelee ja

valmistaa itse alusta loppuun saakka.

RYHMÄN ANSIO 
5 EUROA / TUOTE

23,-

LAUDELIINA, 
VALTTI MUSTA

Laudeliinan materiaali on kierrätyslaatuista
puuvillaa. Koko 50 x 145 cm

SAUNATYYNY,
VALTTI VALKOINEN

Saunatyyny kierrätyslaatuista puuvillaa.
Täytteenä polyesterivanu.

Koko 25 x 40 cm

LAUDELIINA, 
VALTTI VALKOINEN

Laudeliinan materiaali on kierrätyslaatuista
puuvillaa. Koko 50 x 145 cm

28,-
RYHMÄN ANSIO 

7 EUROA / TUOTE

LAUDELIINA

SAUNATYYNY



 

 

 

PENAALI /
PUIKKOPUSSI

Vetoketjullinen pussukka penaaliksi tai
puikkopussiksi. Penaalin päällinen ja vuori

ovat puuvillaa. Tukikankaan ansiosta
pussukka on tukeva ja ryhdikäs. Penaalin

kuvio voi vaihdella riippuen mistä kohdasta
kangasta pussukka on leikattu. Kangas on
painettu luontoystävällisillä OEKO-TEX® –

sertifioiduilla kangasväreillä.

 Koko noin 12 x 22 cm.

Hienopesu koneessa tai käsinpesu 40
asteessa. Ei rumpukuivausta.

RYHMÄN ANSIO 
5 EUROA / TUOTE

22,-

”Rakkaasta

ompeluharrastuksesta 

on tullut työ, jota saan 

tehdä ilolla ja suurella

sydämellä. Lämmin kiitos 

sinivalkoisesta

valinnasta!”

 

 
 

Pikkukukka

 

Puolipallo

 

Kukat



 

 

KUKKARO

Pieni vetoketjullinen pussukka kolikoille,
korteille ja pikkutavaroille.

Kukkaron päällinen ja vuori ovat puuvillaa.
Tukikankaan ansiosta kukkaro on tukeva ja

ryhdikäs. Kukkaron kuvio voi vaihdella
riippuen mistä kohdasta kangasta pussukka

on leikattu. Kangas on painettu
luontoystävällisillä OEKO-TEX® –

sertifioiduilla kangasväreillä. 

Koko noin 10 x 13 cm.

Hienopesu koneessa tai käsinpesu 40
asteessa. Ei rumpukuivausta.

RYHMÄN ANSIO 
4 EUROA / TUOTE

16,-

 

 

 

Pikkukukka

 

Puolipallo

 

Kukat



 

 

RYHMÄN ANSIO 
5 EUROA / TUOTE

20,-
 

 

 

 

Pikkukukka

Puolipallo

 

Kukat

AVAINNAUHA

Avainkaulanauhojen materiaali on puuvillaa.
Kangas on painettu luontoystävällisillä

OEKO-TEX® –sertifioiduilla kangasväreillä.
Turvalukko muovia. Avainrengas metallia.

Turvalukko napsahtaa auki, jos avainnauha
takertuu kiinni johonkin. 

Avainnauhan pituus 100 cm.





 

 

 

RISUVILLA

"Arvomaailmani perustuu jo vanhemmiltani 
perimääni rakkauteen luontoa kohtaan sekä sen 
myötä kunnioitus kaikkea planeettamme elollista

kohtaan. Yksi ihminen ei maailmaa pelasta mutta 
se on hyvä alku ja yritykseni kestävän kehityksen

tuotteiden myötä myös sinä voit osaltasi olla
vaikuttamassa tulevaisuuteen.

 
Valmistamani tuotteet ovat laadukkaista

luonnonmateriaaleista valmistettuja, kestäviä sekä
kierrätettäviä. Tuotteeni valmistan käsityönä 

käyttäen korkealaatuisia materiaaleja."
 

Jokainen tonttu on valmistettu käsityönä Saimaan
rannalla, Anttolassa, juuri sinulle pienintä

yksityiskohtaa myöten.
 

AALTO-
PANNUNALUNEN

Uusi kierrätyspuuvillasta valmistettu Aalto-
pannunalunen. Konepestäviä, pesu 30/40

asteessa. Nahkamerkit ovat myös
kierrätysnahkaa, huonekalutehtaan

ylijäämiä sekä esim. vanhoja nahkatakkeja ja
laukkuja. Tuotteille on myönnetty

Avainlipputunnus. Väreinä:
Pellavabeige, pinkki, lila, omenanvihreä ja

okra. Pannunaluset n. 18x18cm.

 

18,-
RYHMÄN ANSIO 

5 EUROA / TUOTE





 

 

PIPOT

Ihanan pehmää luomupuuvillaa. Se sopii
arjen jokapäiväiseen käyttöön. 95 %
luomupuuvilla, 5 % elastaani. Useita

kuosivaihtoehtoja. Kuoseista saatavilla 
sekä pipo että buffihuivi.

Pipojen kokovaihtoehdot:
S ( 0-2v.)
M ( 3-7v.)

L ( 8v. -aikuinen)
XL (aikuinen, mies)

ILONA RANTASALMI

ILONA rantasalmi on trikoovaatteita valmistava
yritys. Kaikki tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan

Rantasalmella. Tuotteilla on avainlippumerkki.
 

 

15,-
RYHMÄN ANSIO 

4 EUROA / TUOTE

20,-
RYHMÄN ANSIO 

5 EUROA / TUOTE

BUFFIHUIVIT 

Puffihuivi koko 50x50. Voidaan käyttää pipona,
huivina ja jopa kypärämyssynä. Ylä- ja

alareunassa raakareunat.
95 % luomupuuvilla, 5 % elastaani.

 

PIPO

BUFFIHUIVI

NORPPA (HARMAA) NORPPA (VALKOINEN)


