
Lahjaideoita kongressijärjestäjälle 

Tästä esityksestä löydät lahjaideoita järjestämäsi kongressin puhujille 

tai osallistujille. Täältä löydät myös yhteystiedot ja linkit suoraan 

yritysten sivuille, joista löydät lisää ideoita.  



Artisan Soap Company 

Käsintehdyt Soap°-saippuat suunnitellaan ja valmistetaan 

Oulussa. Valikoimassa on lähes 30 erilaista saippuaa. Saippuat 

valmistetaan pienissä erissä laadukkaista luonnonmukaisista 

raaka-aineista.  

 

Tuotteiden ulkoasua voidaan muokata tilaisuuteen sopivaksi 

esimerkiksi lisäämällä asiakkaan logo tai tilaisuuden nimi 

etikettiin. 

Artisan Soap Company 

Variksenpolku 6 

90800 Oulu 

p. +358 40 739 9057 

www.soap.fi/ 

paivi@soap.fi 

 

 
 

http://www.soap.fi/


KRAASELI 

Kraaseli on tuhti tervasaippua, joka sisältää rypsiöljyä, 

kookosrasvaa ja ylellistä, ihoa ravitsevaa karitevoita. Kraaselissa on 

käytetty aitoa oululaista Turkansaaren ulkomuseossa poltettua  

hautatervaa.   

 

 

KOMPIAINEN 

Oulun murteessa kompiainen tarkoittaa makeista. Kompiainen-

saippuassa on pastelliraitoja, hedelmäkarkin tuoksua ja päällä 

ripaus iloisen värisiä nonparelleja. Kompiainen sisältää myös 

ylellistä ja ihoa ravitsevaa karitevoita.  

  

PAAKKELSSI 

Herkullinen leivonnaisen tuoksuinen saippua, jonka 

seassa on kardemummaa ja ylellistä, ravitsevaa 

karitevoita. Päällä on vaalea kuorrutus, jonka kruunaa 

ruusunnuppu ja rouhittu kardemumma.  



BALMUIR/ Wheslyn Group Oy 

Konetie 33, 90620 OULU 

p. +358-40-7056353 

www.balmuir.com/ 

sales@balmuir.com 

 

 

Heidi Jaara perusti Balmuirin vuonna 2007 

seuratakseen intohimoaan aitoja materiaaleja ja 

perinteistä käsityötä kohtaan. 

 

Balmuir syntyi Pohjois-Suomessa, missä luonto 

ympäröi päivittäistä elämää.  

 

Balmuirin missio on tuoda iloa ja mukavuutta 

kuluttajille, luomalla tuotteita, joissa yhdistyy 

harvinaiset ja laadukkaat materiaalit. 

http://www.balmuir.com/


William desk set black  

Edward table box cognac  

Helsinki scarf,  

light grey melange 



Helena-Talo Oy 

Helena-tuotteen korkealaatuiset ja kauniit lahjat 

valmistaa yli kahdenkymmenenviiden vuoden 

ammattitaidolla perheyritys Helena-Talo Oy.  

 

Helena-Talo on tunnettu paitsi laadukkaista 

tuotteistaan myös omasta tuotteiden suunnittelusta. 

Helena-Talo Oy 

Teollisuustie 1  

90830 Haukipudas 

p. +358 44 777 4112 

www.helenatalo.fi/ 

myynti@helenatalo.fi 

 

http://www.helenatalo.fi/


KOIVUT-VATI 

Kotimainen koivuviilusta valmistettu vati. Saatavana kahdessa 

eri koossa, 22 x 22 cm ja 30 x 30 cm, sekä kahdessa eri värissä, 

wengen tai koivun värisenä.  

Sopii hyvin tarjoiluun tai pelkästään koristeeksi.  

 

HILLAMARMELADIMAKEINEN 

Kotimaisissa marmeladimakeisissa maistuu aito hilla. 

  

MUSTAHERUKKAHYYTELÖ 

KARPALOHYYTELÖ 

LAKKAHILLO 

Kotimaisista hyytelöt ja hillot on valmistettu aidoista pohjoisen 

marjoista ja sopivat lisukkeeksi niin suolaisille kuin makeillekin 

herkuille. 



 

PORONNAHKAINEN HIIRIMATTO 

Tyylikäs ratkaisu toimistolle. Kotimainen, mustaa 

poronnahkaa. Koko 210 x 220 mm. Pakataan joko lahjapussiin 

tai aaltopahvivyötteeseen. 

Kotimainen visakoivurungolla varustettu mustekynä.  

Kynä toimitetaan laatikkoon pakattuna. 



Lovi Oy  

Hallitie 3, Jääli 

p. +358 40 745 5002 

http://lovi.fi 

info@lovi.fi 

Lovi Oy on vuonna 2006 perustettu pohjoissuomalainen yritys, 

joka valmistaa Anne Pason suunnittelemia ja patentoimia, 

koottavia puisia hahmoja. 

 

Tuotteet valmistetaan 100% Suomessa, kotimaisesta 

sertifioidusta koivuvanerista.  

 

Lopullisen kolmiulotteisen muotonsa tuotteet saavat käsin 

kasaamalla, ilman apuvälineitä.  

 

Kauniin muodon lisäksi Lovi-tuotteet antavat saajalleen 

oivaltamisen ja tekemisen iloa. 

 
 

http://lovi.fi/


Lovi Tree 34cm / 68cm 

Valmistettu suomalaisesta koivuvanerista.  

Korkeus 34/68cm, halkaisija 17,5/35cm.  

Voidaan kuljettaa ja varastoida litteänä pakettina. 

Värit: puunvärinen, keltainen, oranssi, sininen, 

vaaleanvihreä, harmaa ja musta. 

Lovi Bird 12,5/16cm 

Valmistusmateriaali: suomalainen koivuvaneri 

Postikorttimainen pakkaus, 12,5cm x 23cm x 3mm / 17cm x 

25cm x 3mm. 

Värit: puunvärinen, keltainen, lämminkeltainen, oranssi, 

vaaleanvihreä, kirkkaanpunainen, sininen, harmaan ja musta. 



Nelituulia on valmistanut vuodesta 2006 alkaen käsintehtyjä 

suklaatuotteita.  

 

Valikoimaan kuuluvat esimerkiksi suklaarasiat ja suklaalevyt, 

joihin makua antavat mm. pohjoisen marjat ja Kainuun terva.  

 

Tuotteet valmistetaan Oulunsalossa. 

 

Nelituulia Oy 

Lummintie 3 

90460 Oulunsalo 

p. +358 40 769 1192 

www.nelituulia.fi/ 

juha.mulari@nelituulia.fi 

http://www.nelituulia.fi/


TERVAKONVEHTIRASIA 

Rasian kuvassa nostetaan tervatynnyreitä 

Toppilansalmen Tervahovissa 1800-luvun 

lopussa. Konvehdeissa on mukana hiukan 

aitoa Kainuun tervaa.  

 

 

 

TERVAINEN TUMMA SUKLAALEVY 

Pakkauksen kuvassa nostetaan tervatynnyreitä Toppilansalmen 

Tervahovissa 1800-luvun lopussa. Suklaalevyssä on mukana 

hiukan aitoa Kainuun tervaa.  

PUOLUKKAINEN SUKLAALEVY 

Suklaalevyssä on tumman suklaan päällä valkosuklaata, jossa 

on kokonaisista puolukoista kuivattua marjajauhetta. 



Nikama Design Oy on vuonna 2009 perustettu 

muotoilualan yritys, jonka valikoimiin tällä hetkellä kuuluu 

JAUR, Arctichrome ja Nikama jaloterästuotteet sekä 

nikama jewellery -korusarja. 

Nikama Designin tuotteissa valoa taittava teräs välkehtii 

pehmeästi ja lämpimästi. Kaarevat ja suoraviivaiset muodot 

elävät taidokkaasti koriste-, lahja- ja käyttöesineissä sekä 

koruissa.  

 

Nikama Design Oy 

Välirinne 10, Jääli 

p. +358 40 558 3882 

http://www.nikamadesign.fi/ 

info@nikamadesign.fi 

 

http://www.nikamadesign.fi/


Nikama -korusarjan muotokieli pohjaa selkärangan nikamiin. 

Skolioottisen selän röntgenkuvista löytyi koruille graafinen muoto 

ja niskanikamia mukaillen piirtyi kaunis korumainen ornamentti. 

Korusarjan on suunnitellut Päivi Partanen. 



Vuonna 1994 perustetun Arctichrome -tuotemerkin on 

suunnitellut torniolainen Eero Hyrkäs.  

 

Tavoitteena on ollut luoda ajattomia sisustus- ja käyttöesineitä. 



  
Ossuuskunta Aittaputtiikki on neljän käsityöläisen 

yhteinen liike, jossa on Aittaputtiikin tuotteiden lisäksi 

myynnissä laaja valikoima myös muiden suomalaisten 

käsityöyrittäjien tuotteita.  

 

Tuotteita valikoimasta löytyy niin koruista lahjatavaroihin kuin 

vaatteisiinkin. Osuuskunnan osakkaat ovat ILOinen kettuliini, 

Venka&Vinka Oy, Koi Design ja Anna-Riitta Kivistö.  

Ossuuskunta Aittaputtiikki 

Kauppatori Aitta 12,  

90100 OULU 

Facebook: AittaPuttiikki 

aittaputtiikki@gmail.com 

 





Salmiakki Manifesto on syntynyt rakkaudesta salmiakkiin. 

Brändin tuotteet välittävät salmiakin syvintä olemusta ja 

mustan makeisen dramatiikkaa tuotemuotoilun keinoin. 

 

Salmiakki Manifeston tuotteet, pääasiassa korut ja asusteet 

valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista, kuten 

suomalaisesta koivusta ja kasviparkitusta nahasta. 

 

Designtuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa – 

salmiakin luvatussa maassa.  

 
 

Salmiakki Manifesto 

Virpi Vainio Design 

p. +358 45 630 1070 

www.salmiakkimanifesto.com/ 

info@salmiakkimanifesto.com 

 

 

http://www.salmiakkimanifesto.com/


Salmiakki Manifeston käsintehdyt käsilaukut on valmistettu 

mustasta kasviparkitusta nahasta. Koko: 35 x 21 cm. Irroitettava 

kantohihna.  

Salmiakki Manifeston käsintehdyt rannekorut ovat valmistettu 

mustasta kasviparkitusta nahasta. 



Kaulakoru 

Salmiakit valmistetaan 

sävytetystä suomalaisesta 

koivusta. Ketju 80 cm, 

salmiakki 8,5 cm x 5 cm.  

Korvakorut 

Salmiakit valmistetaan 

sävytetystä suomalaisesta 

koivusta. Koko: 5cm x 3cm.  

Kaikki Salmiakki Manifeston designtuotteet sisältävät pienen suolaisenmakean maistiaisen lisäaineetonta 

suomalaista salmiakkia. Metalliosat ovat hopeoituja ja EU-standardien mukaisesti nikkelivapaita. 



 
  

Taito Shop Maakari on osa maanlaajuista Taito Shop -ketjua, 

joka tarjoaa asiakkailleen persoonallista ja korkealaatuista 

suomalaista käsityötä sekä designia. Maakarin valikoimaan 

kuuluu käsi- ja pienteollisesti valmistettuja lahja-, sisustus- ja 

tuliaistuotteita. 

 

Oulu-aiheisia tuotteita: 

Tiernapojat 

Tervaveneet 

Oulu-aiheinen keramiikka 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntalapaset ja -sukat 

Hailuotolaiset tikkuriröijyt 

Postikortit 

Taito Shop Maakari 

Rautatienkatu 11 B,  

90100 Oulu  

p. +358 40 352 2082  

www.taitoshop.fi/Oulu 

maakari@taitopohjoispohjanmaa.fi 

 

  

http://www.taitoshop.fi/Oulu
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