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Kaikki hetket tarvitaan
Yhdessä ahkeran ja sitoutuneen
tiimin kanssa on taas valmistunut
uusi Maria Drockila Oy:n kynttilämallisto. Parisenkymmentä valloittavaa joulumyymälää on niin ikään
avautumassa eri puolilla Suomea.
“Tämä hetki on lahja”. Tuo lause on
lukenut kynttiläpajan ostoskasseissa
jo yli 10 vuoden ajan. Lauseen merkitys ja syvyys itselleni on muuttunut
paljon elämänkokemuksen myötä.
Voin omakohtaisesti todeta, että
joskus slogan on ollut hyvin vaikea
nähdä todeksi. Toiset hetket elämässä
tuntuvat enemmän lahjoilta kuin
toiset, mutta kaikki hetket tarvitsemme kasvaaksemme ihmiseksi
joka meidän kunkin on määrä olla.
Näin olen valinnut uskoa.
Meillä on vain yksi elämä. Suurinta
rohkeutta on käyttää sitä ja elää
elämäänsä seuraten sydäntään. Siksi
kynttiläpajan kassissa on myös iso
punainen sydän muistuttamassa siitä,
mikä elämässä on tärkeintä.
On parempi sytyttää kynttilä kuin
kirota pimeyttä.
Kaikkea hyvää ja
valoisaa syksyä,

Palvelemme Orimattilan Kehräämöllä
arkisin kello 10-18, lauantaisin 9-15 sekä
sunnuntaisin 12-15.
Lisää Marian kuulumisia sivulla 15!
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Sesonkimyymälämme löydät viereiseltä sivulta,
ja ympäri vuoden palvelevien jälleenmyyjiemme
yhteystiedot ovat osoitteessa:
www.mariadrockila.fi.
Valoisaa ja kodikasta kaamosta,
toivottaa Maria Drockilan kynttiläpajan väki.

Tulemme
luoksesi

Maria Drockilan
kynttiläpaja
palvelee tänäkin
vuonna ympäri
Suomen, etelärannikolta aina
Rovaniemelle asti.

f
Kausimyymälämme 2016:
Helsinki: Itis (avataan vkolla 44),
Forum (avataan vkolla 43),
Kamppi (avataan vkolla 47)
Espoo: Entresse (avataan vkolla 43)
Kouvola: Veturi (avataan vkolla 41)
Kuopio: Matkus (avataan vkolla 45)
Vantaa: Jumbo (avataan vkolla 44)
Hyvinkää: Willa (avataan vkolla 42)
Lappeenranta: Iso Kristiina (avataan vkolla 44)
Lahti: Trio (avataan vkolla 42), Karisma (avataan vkolla 46)
Tampere: Koskikeskus (avataan vkolla 45)
Joensuu: IsoMyy (avataan vkolla 43)
Järvenpää: Prisma (avataan vkolla 47)
Pori: Puuvilla (avataan vkolla 45)
Kotka: Pasaati (avataan vkolla 44)
Raisio: Mylly (avataan vkolla 41)
Rovaniemi: Sampokeskus (avataan vkolla 46)
Tornio: Rajalla (avataan vkolla 46)
Sesonkimyymälämme sulkeutuvat tammikuun aikana.

Shop in Shop:
Lahjatavaraliike Pihapihlaja, Kauppakeskus Tikkuri, Vantaa
Misteli Mikkolantie 2 ja kauppakeskus Elo, Ylöjärvi (avataan viikolla 48)
Wetterhoff, Hämeenlinna

f

Jälleenmyyjät:
Laaksojen maitokunta, Ylivieska
Silkkitie, Nummela
Idea-Nalle, Hyllykallio
Harjavallan Kirjakauppa, Harjavalta
Huittisten Satulinna, Huittinen
Kosken Keidas, Äänekoski
Oulun Rohtopuoti, Oulu
Kurikan Kukkakontti, Kurikka
Kukka ja Lahjapuoti, Kokemäen liikekeskus
Kukka ja Lahja Saga, Helsinki
Kauttuan Kukkasiskot, Eura
Kanta-asiakastarjoukset eivät ole voimassa
Shop in Shopeissa ja jälleenmyyjillä.

f

Olet lämpimästi
tervetullut
tunnelmallisiin
myymälöihimme!
Jos et pääse paikalle,
voit tehdä
ostoksia myös
verkkokaupassamme
osoitteessa www.
mariadrockila.fi

Maria Drockilan kynttiläpajan mallisto Talvi-Joulu 2016

Lintu kk
19 €, 55h

UUTUUS: Gerbera
p: 16 €, i: 19 €, 40h/60h

Hiutale
isoi: 24 €,
Lintu
p: 16 €,
35h/75h
52 €, 150h

Lintu
p: 16 €, i: 19 €, 40h/60h

Omena kk
19 €, 55h

Helmiäislakatut

UUTUUS: Kukka
Kuvio ympäri kynttilän p: 17 €, i: 26 €, 35h/75h

Enkeli
p: 16 €, i: 24 €,
35h/75h

Pöllö p: 16 €, i: 24 €,
35h/75h

UUTUUS: Leikki
Useita eri numeroita ja kuvioita
mini 13 €, 30h

UUTUUS: Tähtianis
p: 16 €, i: 24 €, 35h/75h

Lakattu pallo
p: 12 €, 25h

Maalattu pöytäkynttilä
14 €, 95h

UUTUUS: Rulla & Sydän
19 €, 60h

UUTUUS:
Kristalli
14 €, 50h

Pelkistettyä

Pöytäkynttilät

Kuviomunat

Kuviomunat

(Lyhenteet: p=pieni, kk=keskikoko, i=iso. Hintojen jälkeen mallin paloajat)

Lakattu pöytäk.
14 €, 95h

Ornamentti
12 €, 30h

Lampettisipuli
6 €, 5 h

Kelluva Ruusunkukka
6,50 €, 5 h

Lampetit

Säihkyvät

Maalattu pöytäk.
16 €, 95h

Omppu
p: 14 €, kk: 17 €, 50h/75h

Sydän & Kukka p: 14 €, kk 17 €, i: 20 €, 50h/75h/110h

Poro
p: 14 €, kk: 17 €, 50h/75h

Uutuus!
Herkät
pintaan
maalatut
Udut
(p: 50h,
kk: 75h)

Udut

Raita & Enkeli
p: 14 €, 50h

p:12 €, i:16 €,
25h/45h

Kartiot

Leikatut

Hohde
p: 16 €, i: 27 €, 30h /70h

Lintu p: 30 €, i: 52 €, 65h/150h

p: 8 €, i: 11 €, 30h/50h

Köynnös
p: 16 €

Harmaa kukka
kk: 20 €, p: 16 €

Puu
kk: 20 €, p: 16 €

Tolpat

Leikatut taidekynttilät
p: 23 €, i: 38 €, jätti 48 €
40h/70h/110h

Sydän
kk: 20 €

Kaunis kuvio kiertää koko kynttilän

Lautaset

Tarvikkeet

Sammuttaja
4,50 €

Pyöreä lasilautanen
12 cm 3 €, 16 cm 5 €
ovaali 6 €

Lasilautanen neliö
15 cm 4 €

Maalattu kranssi
30 €, 50h

Metallialunen
8 cm 3,50 €, 12 cm 5,50 €,
18 cm 7,50 €, 25 cm 9,50 €

Maalattu kukka
16 €, 20h

4 €, 5h

Kellusydän

Kynttiläpajan tikut
Tulppaani & Enkeli 0,50 €

Enkeliheijastin
11 €

12 €, 25h

Ulkotuli

Enkeli: kahvi 3,50 € ruoka 4,50 €

Servetit

Omena: kahvi 3,50 €

Uudet ovaalit

Ovaalit

UUTUUS: Kukka p: 32 €, i: 56 €, 65h/150h

Koti-ilta
Salaperäisyyttä ja
Lakattu
juhlavuutta muodoissa
kruunukynttilä
sekä pinnoissa.
Sisustusvärien uudet kuviot ovat Gerberapari
& 8,00
Tähtianis
laatikko (4 kpl)

Uutuus

Kelluruusut
pieni 6,50, keskikoko 9,50
värit: valk., pun., burgundy

16,00
värit: valk.,
pun., kupari

Kaisla
pieni 23,00
iso 38,00
väri: valkoinen

Kuviomuna Tähtianis
pieni 16,00, iso 24,00
värit: tum.harmaa/valk., valk., ja pun./valk

Kuviopöytäkynttilä Gerbera
pieni 16,00, iso 19,00
värit: valk., harmaa, pun,

Maalattu pöytäkynttilä
pieni 14,00
värit: valk., tum.
harmaa

Kuviomuna Kukka
pieni 17,00, iso 26,00
värit: tum.harmaa/
valk., valk., ja pun./
valk

Uutuus

Ovaali Kukka (kuvio ympäri kynttilän)
pieni 32,00, iso 56,00
värit: vaal.harmaa/valk., tum.harmaa/valk.,
valk., ja pun./valk

Utu Raita & Poro
Pöytäkynttilä Rulla
pieni 14,00, iso 17,00 19,00
(Raidassa vain pieni) värit: harmaa ja valk.
väri: tum.harmaa/
valk.

Harmaan sävyt ja Rullan pehmeä muoto heräävät eloon kynttilän valossa.
Hohde
pieni 16,00
iso 27,00
väri: valkoinen

Lasilautanen
neliö
15 cm
4,00

Pöytäkynttilä Sydän & Rulla
19,00
värit: harmaa ja valk.

Utu Raita
Yksivärinen
pieni 14,00
pöytäkynttilä
väri: tum.harmaa/valk.
pieni 8,00
iso 11,00
värit: beige,
valk., sin., pun.,
vihr., burgundy

Pöytäkynttilä
Kristalli
Kartio
14,00
pieni 11,00
väri:
iso tum.harmaa/
16,00
valk.
värit: beige,
valk., sin., pun.,
vihr., burg.

Pöytäkynttilä
lakattupallo
pallo
Lakattu
12,00
pieni 16,00
isovärit:
18,00harm.,
valk.,
pun.
värit: hopea,
kupari, harmaa,
pun., helmiäisvalk.

Lampettisipuli
6,00
Värit: harm., pun.,
helmiäinen ja kulta

Joulu
Lakattu pallo
pieni 16,00
iso 18,00
värit: hopea,
kupari, harmaa,
pun., helmiäisvalk.

Leikatut taidekynttilät
pieni 23,00
iso 38,00
jätti 48,00 (vain
Lyhty)
Värit: pun./valk.
ja valk.

Kartio
pieni 11,00
iso 16,00
värit: valk.,
sin., pun., vihr.,
beige, burgundi

Maalattu
pöytäkynttilä
14,00
väri: valkoinen

Kuviomuna
Tulppaani
pieni 16,00
iso 24,00
värit: pun./valk.,
valk./valk., ja sin./valk.

Leikattu taidekynttilä aloitti
pajan tarinan
jo 18 vuotta
Ornamentti
sitten.
12,00
Lyhty
on
värit:
edelleen
monen
hopea, kupari,
helmiäisvalk.
lempituote.

Lintu
Kuviomuna
keskikoko 19,00
väri: pun./valk.

Pöytäkynttilä
pieni 16,00
iso 19,00
väri: pun./valk.
Ovaali Lintu
pieni 30,00
iso 52,00
väri: valk./valk.

Ovaali
pieni 30,00
iso 52,00
värit: pun./valk. ja valk.

Joulu

Lampettipallo
6,50 värit: valk.,
kulta, burgundy
Kuviomuna Omena
keskikoko 19,00
värit: pun./valk./vihr
ja pun./vihr

Utu Omppu
pieni 14,00
keskikoko 17,00
väri: valk./pun.,vihr

Utu Kukka
pieni 14,00
keskikoko 17,00
iso 20,00
väri: valk./pun.,vihr

Sileä kellusydän
4,00
väri: pun.

Utu Sydän
pieni 14,00
keskik.17,00
iso 20,00
väri: valk./pun.

Kuviomuna Tähtianis
pieni 16,00, iso 24,00
värit: pun./valk,
tum.harmaa/valk.
ja valk.,

Ruusunkukka
6,50
väri: pun., valk.,
shampanja

Tämän päivän suosituimmat Maria Drockila -mallit ovat selkeitä ja raikkaita.
Utu on tästä hyvä esimerkki.

Utu Enkeli
pieni 13,00
väri: valkoinen

pintoja

Suunnittele kynttilä
Nyt Sinulla on mahdollisuus jättää
kädenjälkesi Maria Drockila
-kynttilöiden mallistoon. Samalla
kisaat 500 euron lahjakortista.

?

Piirrä unelmakynttiläsi ja toimita kuva Orimattilan kynttiläpajalle osoitteeseen Maria Drockila Oy, Pakaantie 1,
16300 Orimattila. Voit myös tuoda piirroksesi mihin tahansa
kausimyymäläämme tai lähettää sen sähköpostitse: orimattila@mariadrockila.fi
Suunnitelmasi voi olla muunnelma tutusta kynttiläpajan mallista tai edustaa jotain aivan uutta ja ennennäkemätöntä.
Kilpailuun lähetetyt piirrokset jäävät kaikkine oikeuksineen
Maria Drockila Oy:n vapaaseen käyttöön ja paras niistä
palkitaan 500 euron kynttilälahjakortilla.
Otamme piirroksia vastaan joulukuun 2016 loppuun asti.

Maria Drockila -kynttilöistä löytyy monia
muotoja ja vielä useampia värejä. Taivuta ne
nyt palvelemaan omaa ideaasi!

Innostavia suunnitteluhetkiä!

Valitse kaunein 2016
Valitse viereisellä lipukkeella malliston
2016 kaunein Maria Drockila -kynttilä.
Osallistumalla valintaan voit voittaa
sopivasti joulun alla 200 euron tuotelahjakortin.
Vuoden 2015 suosikeiksi mallistossamme nousivat Utu
Tulppaani ja kuviomunat Tulppaani sekä Lintu.
Luontoaiheita ja punavalkoista väriä onkin vaikea voittaa
asiakkaidemme syystalven lempikynttilöissä.
Vuonna 2016 odotamme mielenkiinnolla valmistamiemme
harmaiden sävyjen suosiota. Nousevatko sisustukseen kuin
sisustukseen sopivat värit jouluisten rinnalle? Ovathan kynttiläpajan asiakkaat nimenomaan toivoneet myös tummia
vaihtoehtoja.
Kerro mielipiteesi meille ja olet vaikuttamassa tulevaan mallistosuunnitteluumme.
Arvonnan voittaja saa myös 200 eurolla kaunista ja kotimaista täytettä pukinkonttiin!
Lipukkeen voi palauttaa 30.11.2016 asti.

Leikkaa tästä itsellesi lipuke, joka saattaa olla
200 euron arvoinen.
Palauta tämä kuponki Maria Drockilan kynttiläpajalle ja osallistut
200 euron arvoisen kynttilälahjakortin arvontaan.
Voit tuoda tai lähettää lipukkeen Orimattilan kynttiläpajalle osoitteeseen Pakaantie 1, 16300 Orimattila – tai jättää sen mihin tahansa
kausimyymäläämme ympäri Suomen.

Arvontaan osallistuvat 30.11.2016 mennessä palautetut lipukkeet.

Onnea osallistujille!

Nimi:_____________________________________
Katuosoite:__________________________________
Puhelin:_______________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka_______________________
Maria Drockila kynttilöiden vuoden 2016 suosikkimallini on:

________________________________________

a.”

Kanta-asiakkaalle

Sanottua
Kysyimme kynttiläpajan ystäviltä,
milloin loisteputket eivät kerta kaikkiaan käy laatuun vaan tarvitaan tunnelmallisempaa hehkua.
Paula, Heidi, Nina ja Gunilla
vastasivat:

“Raskaan työpäivän
päätteeksi on ihana
rentoutua tunnelmallisessa valossa.
Saunan jälkeen.
Ja oikeasti ihan milloin
vain, kun hämärtää,
minulla alkaa heti kynttilät loistaa<3”
-Paula“Arki-iltana kynttilöillä
saa rauhoittavaa tunnelmaa kiireisen päivän
jälkeen.”
-Heidi“Täytän pesuhuoneen
kynttilöin. Voiko kauniimmassa valossa saunoa vaikka on kyseessä
tylsä sähkösauna.
Kynttilöiden tuoma
tunnelma on parasta.”
-Nina“Parvekkeella pimeinä
iltoina”
-Gunilla-

Olethan jo kanta-asiakas?
Liittyä voit myös netissä.
Muistathan, että kanta-asiakaskorttisi on
käypää valuuttaa myös kausimyymälöissämme ympäri Suomen.
Kaamosajan ostosmatka tunnelmalliseen pajamyymäläämme Orimattilan
Kehräämöllä kannattaa myös.
Lisätietoa myyntipaikoistamme löydät
tämän kuvaston alusta tai osoitteesta:
www.mariadrockila.fi.
Jos haluat kysyä jotain kanta-asiakkuudestamme, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen:
orimattila@mariadrockila.fi tai soittaa
meille numeroon 044-3039017.

Syyskauden
kanta-asiakastarjoukset
ovat käynnissä!
Lokakuussa

Lakattu pöytäkynttilä
Shampanja (14,00)
2 yhden hinnalla
Rajoitettu erä, kaksi tarjousostosta/kanta-asiakas.

Sydämellisesti tervetuloa
Maria Drockilan kanta-asiakkaaksi!

Kehräämö kutsuu

Marraskuussa

Utu Sydän 2 yhden hinnalla
Tarjoamme edullisemman.
Rajoitettu erä, kaksi tarjousostosta/kanta-asiakas.

Joulukuussa

Haluamme toivottaa vierailijat oikein
lämpimästi tervetulleiksi Maria Drockilan
kynttiläpajalle Orimattilaan.
Idyllinen vuonna 1909 valmistunut tiilirakenteinen Kehräämö tarjoaa oivat
puitteet suomalaisen kädentaidon vaalimiselle.
Seuraa pajallamme monivaiheisen kiehtovaa kynttilänvalmistusta ja nauti tunnelmallisesta kynttilätaidenäyttelystämme.
Orimattilan Kehräämö, Pakaantie 1, Orimattila

Minikuviomuna Leikki
(13,00) 2 yhden hinnalla.
Rajoitettu erä, kaksi tarjousostosta/kanta-asiakas.

Koti-ilta
Höpsöttelyä, tyyliä tai
romantiikkaa – koti-iltoja on
ihanan monenlaisia.

Kuviomuna
Pöllö
pieni 16,00
iso 24,00
värit:
valk.,
harmaa

Tunnelmoi turvallisesti

Utu
harmaa
maalattu kukka
pieni 16,00
keskikoko 20,00
väri: valk. harmaa

Metallialunen
väri: hopea
12 cm 5,50
18 cm 7,50

Pöytäkynttilä
lakattu pallo
12,00
värit: valk.,
harm., pun.

Utu Enkeli
14,00
väri: valk.

Poltto-ohjeet Maria Drockila -kynttilämalleille
h

Ovaali

Päästää valoa kauniisti leikkauskohdista. Palaa
keskeltä v-mallisesti jättäen kulmat pystyyn.
Herkkä valuttamaan vähäisestäkin vedosta.
Suosittelemme riittävän isoa ja reunallista alustaa
ja noin 2 tunnin polttoa kerrallaan.
Valmistettu Suomessa.
h

Kuviomuna

Ensimmäiset kuviomunat valmistettiin vuonna
2001 keväällä ja siitä lähtien ne ovat valloittaneet
vuosittain vaihtuvilla kuvioilla.
Malli päästää valoa kauniisti leikkauskohdista.
Kuviomunat vaativat pitkän paloajan polttokertaa
kohden (vähintään 3-4 h).
Isoissa munissa reunaa ja mini- ja keskikokoisissa
pohjaa jää palamatta 1-2 senttiä.
Valmistettu Suomessa.
h

Lyhty

Lyhtykynttilä on Maria Drockilan kynttiläpajan
ensimmäinen malli. Tämän tyylin juuret ovat
Keski-Euroopan luostareissa ja 1800-luvulla.
Lyhty-malli valuttaa herkästi alkuvaiheessa, joten
suosittelemme riittävän isoa ja reunallista alustaa.
Lyhty palaa aluksi vauhdikkaammin, mutta puolen välin jälkeen tahti hidastuu.
Useimmiten kynttilän sakarat aukeavat palaessa
kuin kukka. Jos ne kääntyvät sisäänpäin niitä voi
hellävaroen kääntää sammuttamisen jälkeen hieman ulospäin, jotta sakarat eivät kaadu sydänlangan päälle.
Valmistettu Suomessa.
h

Hohde

Luo nimensä mukaisesti paljon valoa
ympäristöönsä.
Linjakas hohde valuttaa helposti johtuen mallin
muotoilusta, joten suosittelemme sille riittävän
isoa ja reunallista alustaa.
Isommat mallit saattavat jättää palamatonta
reunaa, joka aukeaa kukkamaisesti.
Sydänlanka kannattaa siistiä jokaisen polttokerran jälkeen.
Valmistettu Suomessa.
h

Kuvioitu pöytäkynttilä

Päästää valoa kauniisti läpi leikkauskohdista.
Malli vaatii pitkän paloajan polttokertaa
kohden (3-4 h).
Isoissa pöytäkynttilöissä reunaa jää jonkin verran palamatta. Tuotantoteknisistä syistä kaikista
pöytäkynttilöistä jää pohjaa palamatta 1-2 senttiä.
Valmistettu Suomessa.
h

Utu-kynttilä

Salaperäisenä hehkuva Utu johdattaa hyvin
valoa ja sisälle valetut kuviot tulevat kauniisti
esiin kun kynttilä sytytetään.
Utu palaa tasaisesti loppuun asti valuttamatta. Jättää palaessaan tornimaiset pystyt kulmat.
Utu vaatii pitkiä paloaikoja.
Valmistettu Suomessa.
h

Kierteinen kruunukynttilä

Tämän mallin kaunis pinta syntyy kynttilälakasta.
Kynttilöisssämme käytettävät lakat on testattuja
ja turvallisia käytössä eikä niistä irtoa poltettaessa
myrkyllisiä aineita.

Kruunukynttilä palaa tasaisesti loppuun asti,
mutta valuttaa helposti vetoisessa paikassa.
Polton jälkeen reunat on hyvä siistiä langan
tasolle sekä lyhentää lanka noin sentin pituiseksi.
Valmistettu Puolassa.
h

Kelluruusu

Läpivärjätty valettu kynttilä, joka kelluu vedessä.
Palaa keskeltä jättäen terälehdet. Voidaan polttaa
myös alustalla, mutta saattaa tällöin valuttaa.
Valmistettu Tanskassa.
h

Ulkotuli

Valmistettu kynttilän leikkuun sivutuotteena tulevasta parafiinista. Tuotannostamme ei näin synny
laisinkaan parafiinijätettä.
Tämä kaunis metalliastiaan valmistettu ulkotuli
tulee polttaa vähintään 3 metrin päässä rakennuksista ja palavista materiaaleista.
Kynttilää ei saa polttaa vesi- tai lumisateella.
Kertaalleen kastunut sydänlanka ei syty uudelleen. Valmistettu Suomessa.
h

Lakattu pallo

Tasaisesti ja valuttamatta palava kaunis pallo. Ei
johda valoa kuten leikatut kynttilät. Palaa pitkään
ja jättää lopuksi reunat sekä hieman palamatonta
pohjaa.Valmistettu Puolassa.
h

Ornamentti

Kaunis ja koristeellinen ornamenttimuna on paloominaisuuksiltaan erinomainen kynttilä.
Pinta on lakattu kynttilälakalla, joka on turvallinen kynttilän palaessa.
Ornamentti palaa kauniisti ja tasaisesti reunoille
asti jättäen lopuksi hyvin vähän palamatonta
massaa. Ei johda valoa yhtä hyvin kuin leikatut tai
kaiverretut kynttilät.
Valmistettu Suomessa.
h

Valettu pöytäkynttilä

Palaa tasaisesti, mutta jättää palamatonta reunaa
heti alusta lähtien. Palaa pitkään eikä valuta.
Valmistettu Suomessa.

Perusohjeet kaikille Maria Drockila
Oy:n kynttilämalleille
-polta kynttilää aina riittävän kokoisella
alustalla ja riittävän etäällä syttyvistä materiaaleista tai toisista kynttilöistä
-älä koskaan jätä sitä ilman aikuisten valvontaa
-kynttilä saattaa valuttaa. Polta sitä aina vedottomassa paikassa ja vältä ilmalämpöpumpun
käyttöä polttaessasi kynttilöitä.
-polta kynttilää aina reunoille asti, vähintään
3-4 h kerrallaan
-älä liikuta palavaa kynttilää
-kynttilän sydänlankaa on hyvä siistiä aina
polton jälkeen. Sopiva pituus on noin 1 cm.
-tuotteet on valmistettu 100 % parafiinistä
poikkeuksena valetut Utu-kynttilät ja
pöytäkynttilät,
joissa on 90 % parafiinia ja 10 % steariinia.
-käytämme tuotteisamme turvallisia ja testattuja korkealaaatuisia raaka-aineita.

Juhla
Ruusunkukka
6,50
väri: valk., pun.
shampanja

Sammuttaja
4,50

Alla
Kuviomuna Lintu
pieni 16,00
iso 24,00
väri: valk./kulta
Utu
maalattu sydän
keskikoko 20,00
väri: valk.

Utu
maalattu köynnös
pieni 16,00
väri: valk./kulta

Ornamentti
12,00
värit: shampanja
ja valk.

Ruusunkukka
6,50
väri: valk., pun.
shampanja

Juhla
Parafiinilla maalattu
pinta on karhean kaunis.
Se sekä heijastaa että
läpäisee valoa.
Käsinmaalattu kynttilä
on aina uniikki.

Pöytäkynttilä
maalattu
14,00
värit: valk. ja tum.
harmaa
Pöytäkynttilä
lakattu
14,00
väri: valk./shampanja

Ovaali
maalattu kukka
16,00
väri: valk./kulta

Pöytäkynttilä
maalattu kukka
16,00
väri: valk./kulta

Ovaali Lintu
pieni 30,00
iso 52,00
värit: valk. ja pun./valk.

Ornamentti
12,00
värit: valk. ja
shampanja

Ovaali maalattu kranssi
30,00
väri: valk./kulta

Ovaali Kukka
pieni 32,00
iso 56,00
värit: valk.,
vaal.harmaa/valk.,
tum.harmaa/valk.,
ja pun./valk

Joulu
Leikatut taidekynttilät
pieni 23,00
iso 38,00
jätti 48,00 (vain Lyhty)
Värit: pun./valk. ja valk.

Onnellinen Joulu on
omannäköinen!

Kartio
pieni 12,00
iso 16,00
värit: valk. ja pun.

Minikuviomuna Leikki
13,00
värit: pun., valk. ja harm. yhdistelmiä

Utu
maalattu puu
keskikoko 20,00
väri: valk.

Yksivärinen
pöytäkynttilä
pieni 8,00
iso 11,00
värit: valk.
ja pun.

Luovuuden lumoissa
Mitä kuuluu Maria Drockilalle? Sitä kysytään usein kausimyymälöissämme. Annetaan Marian
itsensä kertoa kynttilöiden reunustamasta yrittäjän polusta – ja myös niistä kuulumisistaan.

“E
nsimmäisen käsinveistetyn kynttilän
näin espanjalaisella rantabulevardilla. Pienen

myymälän näyteikkunassa oli kynttilänleikkaaja työssään. Myymälän värikylläisyys
ja runsaus sekä
työntekijän taidokyöntekijän
kuus sulan massan
taidokkuus sulavan
kanssa lumosivat
minut.
massan kanssa
Palasin tuohon
lumosi minut.
myymälän useamman kerran lomaviikon aikana ja lopuksi
ostin sieltä matkalaukullisen kynttilöitä.
Muistan kuin eilisen päivän myyjän kysymyksen kassalla: ymmärsinkö kuinka paljon
valitsemani kynttilät maksavat yhteensä?
Minä ymmärsin. Olin jo päättänyt aloittaa noiden ihanien kynttilöiden maahantuonnin.
Suomessa huomasin, että ostamani kynttilät
eivät palaneet, ne oli ilmeisesti valmistettu
vain koristeiksi eikä käyttötuotteiksi. Toivuttuani pettymyksestä aloin kokeilla valmistusta itse.
Suomalaiset ovat tottuneita kynttilänpolttajia ja vaativat tuotteelta laatua. Siihen
aikaan meillä ei kuitenkaan ollut saatavilla
juuri muita muotoja kuin pöytä- tai kruunukynttilää. Minä halusin jotakin muuta,
uutta ja erilaista.
Satojen kokeilujen jälkeen massa alkoi
vihdoin taipua käsissä. Tuntui todella terapeuttiselta muotoilla erilaisia kynttilöitä ja
värejä omin käsin. Sinä jouluna kaikki sukulaiset saivat lahjaksi Lyhty-malliset kynttilät, joiden värimaailman olin poiminut
itäsuomalaisista kansallispuvuista.
Tuohon aikaan työskentelin tv-tuotantoyhtiössä ja tein kynttilöitä kotona keittiössä,
olohuoneessa, kellarissa ja autotallissa.
Kun makuuhuonekin täyttyi kynttilätelineistä ja ystävien kautta tippui yritystilauksiakin, päätin perustaa yrityksen.
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Kynttiläpajan ensimmäinen vuosikymmen
meni hyvin paljon töitä tehdessä. Oli aika
haasteellista rakentaa ja pyörittää luovaa,
tuotannollista yritystä, kun mistään ei
saanut oppia alalle. Piti osata suunnítella,
valmistaa ja myydä tuotteita, kehittää valmistusmenetelmiä, siivota, miettiä varastointia ja logistiikkaa, pyörittää hallintoa,
palvella asiakkaita, tehdä jos jonkinlaisia
ostoja, osallistua messuille, valmistaa kalusteita, rakentaa kynttilänvalmistuslaitteistoa,
remontoida pajaa ja niin edelleen.
Tuohon aikaan minun oli vielä hyvin vaikea
ymmärtää varastonmuutoskirjausta. Eikö

se riittänyt että katsoin hyllyjen tilanteen
kassan takana? Ei kovin pitkälle riittänyt.
Muistan eräältä asiakkaalta oppineeni,
että kassavirtalaskelma on yksi yrityksen
tärkeimpiä papereita. Kuuntelin ja nyökkäilin tietävän näköisenä ymmärtämättä termiä. Kiitän nyt tuota vanhaa herrasmiestä
vinkistä. Se on saattanut pelastaa yritykseni
ja monta työpaikkaa.
Muistan monia hetkiä yrittäjän uraltani.
Eräs ylpeydenhetkeni oli kun ihailemani
Kirsti Paakkanen tilasi kerran suuren
määrän kynttilöitä Ranskan kotiinsa.
Hän lähetti minulle kuviakin kodistaan,
johon kynttilät oli sijoiteltu tyylikkäästi.
Säilytin kuvia pitkään työhuoneeni ilmoitustaululla. Sain hänen viestistään paljon
voimaa.
Kerran messuilla Saksassa huomasin,

etteivät intialaiset miehet ottaneet minua
millään tosissaan kertoessani ostavani
tuotteita omaan yritykseeni. He eivät juuri
palvelleet minua. Kävin sitten pikaisesti
teettämässä uudet käyntikortit. Muutin
tittelikseni “ostaja” ja kerroin katsastavani
tuotteita pomolleni, joka sitten valitsee
sopivat tuotteet Suomessa.
äilytin kuvia
Jo samana
pitkään
työhuoneeni
iltapäivänä
neuvottelimme ilmoitustaululla. Sain
hänen viestistään
intialaisten
kanssa hinpaljon voimaa.
noista tuoteesittelyn ja teehetken lomassa. Kävin
myöhemmin Intiassa katsastamaan tehtaiden olosuhteita. Ylibuukatun lennon vuoksi
pääsin Lontoosta Delhiin Virgin Atlanticin
lennolla ykkösluokkassa. Siinä kasvohoidon ja jalkahieronnan välissä pohdin, että
jos yrittäjän elämä ei ole kovin turvattua
ja tasaista, niin ainakin se on antoisaa ja
hetkittäin luksustakin.
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Muistan myös kerran jona osaamattomuuteni oli paljastua. Myyjä kysyi
messuilla englanniksi otanko 20 vai 40
jalan merikontin tavaraa. Kysyin häneltä,
mikä on merikontti. Hän katsoi minua
hölmistyneenä. Poistuin googlaamaan
sanan ja palattuani vaihdoin osastoa ostaakseni saman tavaran vähän ammattimaisemmin.
Onneksi Google tuli. Kynttiläpajan
alkuaikoina sitä ei ollut ja niinpä jouduin
kahlaamaan läpi kokonaisia kirjastoja
löytääkseni kynttilätietoutta toimintani
kehittämiseksi.
Yrityksen perustamisesta kulunut 18 vuotta
on mennyt todella nopeasti, ja elämän
oppimiskäyrä on ollut aika huikea.
Olen kaikki nämä vuodet ollut hippusen
kateellinen heille, jotka saavat tehdä meillä
käsin nuo ihanat kynttilät. Kaikki muu
yritystoimintaan liittyvä on vienyt minua
niin mukanaan, ettei itselläni ole ollut aikaa
rauhassa taiteilla.
Toivon, että tekijät nauttivat työstään ja ovat
valinneet jotain juuri heille sopivaa. Onhan
aika ainutlaatuista, että Suomessa valmistetaan edelleen käsityönä kynttilöitä ja että
se työllistää merkittävän määrän ihmisiä.
Vuonna 2015 kynttiläpajalta maksettiin
palkkaa yli 150 henkilölle.
Ehkä minäkin taas jonain päivänä laitan
kotini yhteyteen pienen pienen työpisteen ja
palaan juurilleni.

N

eljä viimeistä
Viime vuosina
vuotta
olen opiskellut
olen pikkuhiljaa
Ihminen tavattavissa
siirtänyt
osaamista ja
-mentoriksi.
vastuuta kynttiläpajasta työntekijöille. Minulla on kunnia työskennellä ihmisten kanssa, jotka
huolehtivat pajasta kuin omastaan ja se on
antanut minulle mahdollisuuden muuttaa ja
laajentaa omaa toimenkuvaani.
Neljä viimeistä vuotta olen opiskellut
Ihminen tavattavissa -mentoriksi. Tänä
vuonna minun on tarkoitus vihdoinkin
valmistua. Kynttiläpajalla jatkan hallituksen puheenjohtajana ja yleisenä avustajana.
Mentorina työskentelen rinnallakulkijana
asiakkaan kokeman tarpeen ajan. Voin
toimia mentorina niin yksityis- kuin
yritysasiakkaille.
Lisätietoja toiminnastani ja tarvittaessa
yhteystietoni löydät nettisivultani
www.mentortalo.fi. “

Maria

Tämä hetki on lahja.

Kuvasto: Artemin 2016

