
OSTA 
MIULT!

ti 1.11.2016 klo 13–18, Siitolan kartano, Imatra

Panosta paikalliseen laatuun! 

Lahjat, 
tyhy-palvelut, 

tila- ja ohjelma-
palvelut

luotsie.blogspot.fi
FB: Osta miult!

Esillä 
eteläkarjalaisten 
ammattilaisten 

laatutöitä



Aika: Ti 1.11.2016 klo 13–18
Paikka: Siitolan katu 2, Imatra

Luovan alan tekijöiden esittelypisteet ovat 
avoinna koko tilaisuuden ajan. Tilaisuus on 
ilmainen ja ovet ovat avoinna kaikille. 
TERVETULOA!

Tarjolla tilaisuudessa eteläkarjalaisten ammattilaisten työnäytteitä 
ja maistiaisia. Yritysasiakkaat voivat varata aikoja tapaamisiin, jossa 
heille esitellään palveluja/tuotteita tarpeisiin räätälöidysti. Jos olet 
kiinnostunut treffeistä, ota yhteys: heini.kahkonen@humak.fi, 
puhu. 020 7621 368

TUOTTEET:
• taideseppä Antti Nieminen
• Artemano Acoustics
• Balabin Ay
• Hito hyvä
• kuvataiteilija Jari Koskimäki
• Kaakon Taide / Tekijät-sivusto
• Karoliina Kynttilä
• kuvataiteilija Pirjo Tikkinen
• Susannan työhuone
• Teija Rossi, tmi. Reissureputtaja
• kuvataiteilija Tuukka Teponoja
• Virkkukoukkunen

PALVELUT:
• DraamaSaapas
• Hyvinvoinnin Vuoksi
• Hyvinvoinnin välitystoimisto
• Mielen Melodiat
• Osuuskunta Vuoksen Taitajat
• Sisustus Fuksia

Panosta paikalliseen 
laatuun

Tilaisuudessa ovat esillä seuraavat taitajat:

Tarjoa asiakkaillesi, 
yhteistyö-

kumppaneillesi ja 
työntekijöillesi 

parempaa

Säästä aikaa ja löydä laadukkaat palvelut 
sekä lahjat yhdestä paikasta!

Hyvinvoinnin välitystoimisto/ Toisenlainen joululahja -kampanja
Unohda joulukortit, viinipullot ja juustotarjottimet 
– toisenlainen joulukortti-kampanja toteutetaan Etelä-Karjalan alueella!

Osta tänä vuonna toisenlainen joululahja ja lahjoita ammattilaisten tuottama 
taidehetki ikäihmisille, lapsille tai jollekin muulle haluamallesi kohderyhmälle.

Voit valita lahjaksi mm. nukketeatteria tai kuvataiteita. Hyvinvoinnin väli-
tystoimisto auttaa sinua valitsemaan palvelun tai tuotteen, joka lahjoitetaan 
yrityksesi nimissä vastaanottajalle.

Lisätietoa mukana olevista palveluntuottajista ja lahjoituksen vastaanottajista:
Minna Taipale, Humak, minna.taipale@humak.fi / p. 020 7621 373.
www.hvvt.fi

Hito hyvä
Hito hyvä valmistaa vuoden hienostuneim-
mat yrityslahjat! Suositut ja perinteiset Hito 
hyvän Hienostotuotteet ovat ilahduttaneet 
lappeenrantalaisia jo neljän vuoden ajan.

Tänä vuonna prestiisi sortimenttimme 
sisältää paikallisesti valmistettua whisky-
sinappia, tummaa ja vaaleaa glögijuomaa 
sekä täyteläistä Hienostokahvia. 
Hienostunut herkkupaketti 
Etelä-Karjalasta - vahva suositus!

www.hitohyva.fi 
www.facebook.com/hitohyva 
arttu@hitohyva.fi 



Virkkukoukkunen Oy 
Tarjoamme yrityksille persoonallisia liikelahjaratkaisuja laadukkaista ma-
terilaaleista. Teemme halutessanne tiivistä yhteistyötä suunnittelussa tai 
tarjoamme teille valmiita ratkaisuja.

www.virkkukoukkunen.net 
Virkkukoukkunen Oy
puh. 050 381 0494
Iri Honkanen, puh. 050 381 0494
koukkuset@virkkukoukkunen.net

Balabin Ay 
Tarjoamme asiakaslähtöistä taideteosten ja 
-tuotteiden suunnittelua ja valmistusta sekä omia 
teoksia ja tuotteita, esim. maalauksia, 
taide- ja designkoruja, taidekortteja ja julisteita.

Marianne, Melitina ja Nikolai Balabin
puh. 044-3300578, Marianne 044-5473736
www.balabin.fi

kuvataiteilija Antti Nieminen
Yksilölliset tuotteet kaikista metalleista 
yksittäiskappaleista isoihin sarjoihin, 
elämystaontapalvelu tyky-päiviin tai 
kokousohjelmaksi

www.vaskitsa.com 
puh. 040 0425949

Kaakon taide / Tekijät-sivusto
Etsinnässä lahja eläkkeelle lähtijälle tai omalle murulle? 
Haussa kuvaaja, suunnittelija, graafikko tai tekijä?

Löydä tekijä ”Tekijät”-sivuston avulla! Tekijät-sivustolla on tekijöitä taiteeseen, 
moneen asiaan, pulmaan tai työhön.  Tekijät ovat kaakkoissuomalaisia visuaa-
lisen alan ammattitaiteilijoita, jotka tuovat sivustolla esille omaa taiteellista tai 
visuaalisuuteen liittyvää osaamistaan.

kuvataiteilija Pirjo Tikkinen
Tuotteet:
• valokuvapohjaiset taulut (encaustic photo tai kehystetty vedos) 
• kortit (300 g paperille vedostetut taidekortit) tai kortit sähköisessä muodossa 
Edellä olevat sekä olemassa olevasta valikoimasta, että tilaajan omista 
valokuvista.
• keramiikkataulut & pienoisveistokset
• perinteiset öljyvärimaalaukset
puh. 0407031290
www.pirjotikkinen.wordpress.com

kuvataiteilija Tuukka Teponoja
Sarjakuvat, taidegrafiikka, käyttögrafiikka
 (julistesuunnittelu, esitteet yms.)

Tuotteet:
• sarjakuvat, hahmosuunnittelu, 
 muu kuvitus,  havainnekuvat (markkinointiin)
• livekuvitus, luentokuvittaminen,   “pikamuotokuvat” 
   (sisäiseen viestintään, markkinointitempauksiin)
• liikelahjat (taidegrafiikka, piirrokset)
• työympäristön viihtyvöittäminen (esim. seiniin teipattavat tarraelementit)
• valokuvien digitaalinen retusointi

www.coroflot.com/tuuk42
tuukka.teponoja@gmail.com, puh. 040 749 3553

kuvataiteilija Jari Koskimäki
Kuvataiteilija (YAMK), kuvanveistäjä 
materiaaleina ovat kivi, puu ja lasinpuhallus.
Näillä materiaaleilla erittäin uniikkeja 
ideoita lahjoihin niin pieniin kuin isoihin.

puh. 0405321792
jaritapani65@gmail.com 



Susannan työhuone
Graafinen suunnittelu ja käsinpainetut tekstiilit

Ekologista, kotimaista, eettistä ja kestävää vaihtoehtoa tavanomaisten
 liikelahjojen sijaan eli käsinpainettuja, personoituja bambuisia tiskirättejä.

www.puoti.susannantyohuone.net
susanna@susannantyohuone.net

Teija Rossi
Meil eteläkarjalaisil pittää jokkaisel olla oma 
piirakka! Erikokoisia ja -värisiä piirakkakukkaroita 
taskuun tai kaulalle killumaan!

Valikoimissa myö laukkuja sekä koskettelukirjoja 
ja –tauluja.

Tmi Reissureputtaja
puh. 040 5186246
teija.rossi1@hotmail.com

Karoliina Kynttilä
Läpivärjättyjä ja tuoksuttomia parafiinikynttilöitä. 
Karoliinat tehdään käsin, jokainen kynttilä on uniikki. Puhtaat raaka-aineet ja 
vankka ammattitaito takaavat kauniisti palavan laadukkaan kynttilän. Karoli-
inojen valmistus alkoi vuonna 1979 Lappeenrannassa, josta siirtyi Keravan ja 
Järvenpään kautta takaisin Lappeenrantaan 2009.

Riia Laitinen
puh. 050 511 4792
karoliina.kynttila@kolumbus.fi
www.kynttila.fi

Artemano Acoustics
Akustiikkalevyjä, akustiikkareliefejä ja akustiikkaan liittyviä oheistuotteita.

www.artemanoacoustics.fi

Sisustus Fuksia
SisustusFuksia suunnittelee ja toteuttaa 
vihersisustuksia elävillä tai silkkikasveilla. 
• Viherkasvien huolto- ja kunnostuspalvelut.
• Viherkasviseinät, vihertaulut, viherkasvi-
    valaisimet ja muut viherelementit.
• Yksilölliset liikelahjat: viherkasviterraariot ja        
viherkasvipallot.
• Joulutervehdykset, joulukukka-asetelmat ja 
-korit.

Viherkasvit parantavat ilman laatua ja sitä kautta 
hyvinvointia! Yhteistyökumppanina GreenWorks

www.vihersisustajasi.fi

Osuuskunta Vuoksen Taitajat
• Käsi- ja taideteollisuusalan, vaatetus- ja tekstiilialan palveluja
• Sisustuspalvelua, remontointi-, maalaus- sekä puusepänalan palveluja
• Tapahtumatuotantoa, erilaisia kädentaitoihin liittyviä työpajoja, 
   naurujoogaa
• Korjaus- ja muutosompelua,  mittatilausvaatteita- ja asusteita,
    sisustustekstiilien suunnittelua ja ompelemista, sisustusstailausta, 
    sisustustekstiilien kutomista tilauksesta
• Koruja, suunnittelu- ja remontointipalvelua, koristemaalauksia, 
   huonekalujen kunnostusta, pieniä verhoilutöitä,
    sisustustauluja

puheenjohtaja Anu Kudjoi, anu.kudjoi@gmail.com,
puh. 045 8544 544
www.facebook.com/vuoksentaitajat
vuoksentaitajat.wordpress.com



Mielen Melodiat
Mielen Melodiat Oy on kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin erikoistunut val-
mennusyritys, joka tuottaa digitaalisia valmennuksia niin yksityisille kuin 
yrityksillekin.

www.mielenmelodiat.fi

DraamaSaapas
Draamamenetelmät, ohjelmapalvelu, vuorovaikutus, tyhy, leikitys, koulutus, 
ryhmäytys, esitykset.

Facebook: DraamaSaapas
www.draamasaapas.fi
Henna / puh. 050 321 8090
henna@draamasaapas.fi

Hyvinvoinnin Vuoksi
Iloisia ja energisiä palveluita:
1. Koulutusta toiminnallisesti
2. Tyhy-toimintaa järjellä, tunteella ja huumorilla ulkona/sisällä
3. Yksilövalmennuksia kohti hyvää oloa

Lahjoja: Hyvinvointiohjelmat, kunto- ja ravinto-ohjelmat, hemmottelupaketit, 
kosmetiikkapaketit, ihonhoitosarjat, lahjakortit.

Rentoutus- ja energiahetkiä yrityksille uutena palveluna – esim. kahvihuonee-
seen hetket tilattavissa!

Lilla Saaristo, Ceo, puh. 0505146400
www.vuoksiwellness.com
lilla.saaristo@hyvinvoinninvuoksi.fi


