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Elämää kaikilla mausteilla
Tämä on minulle historiallinen päivä,
ostin kanelia. Muut leivontatarvikkeet
hankin jo kuukausi sitten, mutta vasta
äsken kuulin serkultani, että korvapuustit ovat kanelipullia.
Ok. Nyt sekin on hankittu.

E

n ole koskaan leiponut pullia.
Uhkaavasti lähestyvää leipomishetkeäni ajatellessani olen yhteydessä
myös äitiyteen sisälläni. Tyttäreni on kohta kymmenen ja taitaa
viikonloppuna saada ensimmäisen kerran äidin tekemiä pullia.
Olen yrittäjänä ja arjessa yksinhuoltajana joutunut luovimaan aika
tiukasti työn ja äitiyden kanssa. Upeat kokemukset ja taistelut ovat
muokanneet minusta selviytyjän. Se on ollut tärkeää, mutta elämä
tarjoaa onneksi muutakin. On sieniretkiä, tunnelmaa ja joulua.
Nyt myös korvapuusteja.
Toinen “lapseni”, kynttiläpaja, on jo 19-vuotias eli samanikäinen kuin
minä sen perustaessani. Toiminnot yrityksessä ovat hitsautuneet yhteen
ja monet asiat sujuvat rutiinilla. Operatiivinen johtaja hoitaa ammattimaisesti niin tuotantoa kuin myyntiäkin yhdessä sitoutuneen henkilökuntamme kanssa.
Olen ylpeä kynttiläpajasta, joka on syntynyt vapauden kaipuustani ja
villistä uskostani elämän loputtomiin mahdollisuuksiin. Olen ylpeä
henkilökunnasta, joka on kasvanut ja kehittynyt kanssani.
Yrityksen mukana olen kokenut monet ikimuistoiset hetket. Minulla on
sekä tuskallisia että aivan hulvattomia muistoja kiikkustuolia varten.
Yrittäjänä ja ihmisenä olen oppinut eniten virheistä. Ja jos virhe on
suurin oppimiskokemus, niin silloin virheitä ei sanan negatiivisessa
merkityksessä ole olemassa. Lopulta jää vain kiitollisuus oppimiskokemuksista.
Nyt kun kynttiläpaja alkaa olla itsenäinen, eikä enää edes poukkoileva
teini, minulle on jäänyt enemmän aikaa. Olen saanut opiskella uuden
ammatin, kaksikin. Olen päässyt syksyllä sieneen ja nyt saan tarttua
suureen haasteeseeni: asettaa essun vyötärölle ja ottaa jauhopussin
esiin. Vasta nyt olen nähnyt ja kokenut riittävästi, jotta osaan innostua sellaisesta.
Luovuus. Yrittäjyyden ja äitiyden keskeisin voimavara ja tärkeä
selviytymiskeino. Olen aina ollut huono seuraamaan reseptejä – niin
elämässä kuin ruoanlaitossa. Olen milloin tahansa valmis korvaamaan puuttuvan ainesosan jollain takataskusta löytyvällä.
On aika harjoitella uutta. Aion katsoa korvapuustien reseptin ja
seurata sitä. Jää nähtäväksi pystynkö.
Lopuksi haluan sanoa jotain joulusta ja äitiydestä.
Kynttiläpajan joulusirkus on ollut pitkään osa elämääni. En ole aikaisemmin voinut ajatella, että äitiys olisi pullantuoksua tai verkkaisia
viikonloppuja tai että joulu olisi rauhallisia koti-iltoja. Silti olen elänyt
vahvasti ja joskus onnistunutkin.
Vietät sitten joulusi yksin tai ystävien
seurassa, perheen tai lastesi kanssa,
toivon sinulle rauhaa ja kiitollisuutta
sen äärellä missä olet. Ei ole vain paria
oikeaa tapa olla äiti tai yrittäjä, viettää
joulua ja elää.
Parempi edelleen sytyttää kynttilä kuin
kirota pimeyttä.

“Olen aina ollut huono
seuraamaan reseptejä.
Tämä pätee niin elämässä
kun ruoanlaitossa.
Olen milloin tahansa
valmis korvaamaan
puuttuvan ainesosan
jollain takataskusta
löytyvällä. ”
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Tulemme luoksesi
Kausimyymälämme 2017
Tarkat ja ajantasaiset tiedot
talven 2017 kausimyymälöistä ja
jälllenmyyjistä löydät osoitteesta
www.mariadrockila.fi
Suosittelemme tarkistamaan
ostospaikat ja -ajat nettisivuiltamme, koska viereiseen listaukseen voi tulla muutoksia esitteen
ilmestymisen jälkeen.
Tarvittaessa otathan yhteyttä
toimistoomme Orimattilassa:
orimattila@mariadrockila.fi tai
p. 044-303 90 17.
Palvelemme Kehräämön
pajamyymälässämme
Orimattilassa:
arkisin kello 10-18,
lauantaisin 9-15 ja
sunnuntaisin 12-15
Meillä voit seurata myös taidokasta ja monivaiheista kaiverrettujen
kynttilöiden valmistusta.
Lämpimästi tervetuloa!
toivottaa kynttiläpajan väki
PS. Huomaathan, että Maria
Drockilan kynttiläpajan kantaasiakastarjoukset ovat voimassa
vain omissa kausimyymälöissämme ja Orimattilan pajalla.

Helsinki: Itis, Forum, Kamppi
Espoo: Iso Omena
Porvoo: Lundi
Kouvola: Veturi
Vantaa: Jumbo, Myyrmanni
Hyvinkää: Willa
Lappeenranta: Iso Kristiina
Lahti: Trio, Karisma
Tampere: Koskikeskus
Jyväskylä: Seppä
Joensuu: Iso Myy
Turku: Hansa
Pori: Puuvilla
Kotka: Pasaati
Raisio: Mylly
Vaasa: Rewell
Oulun seutu: Zeppelin
Rovaniemi: Revontuli
Tornio: Rajalla på Gränsen
Kausimyymälät avautuvat loka-joulukuussa
ja sulkeutuvat tammikuun aikana.
Tarkat tiedot osoitteessa www.mariadrockila.fi

Shop in Shopit:

Lahjatavaraliike Pihapihlaja,
Kauppakeskus Tikkuri, Vantaa
Misteli Mikkolantie 2 ja kauppakeskus Elo,
Ylöjärvi
Wetterhoff, Hämeenlinna

Jälleenmyyjät:

Kukka ja Lahja Saga, Helsinki
Silkkitie, Nummela
Kenkävero, Mikkeli
Huittisten Satulinna, Huittinen
Lahja-, kukka- ja vihannespuoti,
Kokemäen liikekeskus
Kauttuan Kukkasiskot, Eura
Lahja ja käsityö, Rauma
Pyörnin kahvila, Lappi
Kurikan Kukkakontti, Kurikka
Laaksojen maitokunta, Ylivieska
Sisustus Emilia, Lieksa

Maria Drockilan kynttiläpajan mallisto – Talvi 2017
Lilja, Suomi, Puu, Kukka, Lintu & Lehti keskikoko 19 €, paloaika 55h

Kehrä & Kyyhky mini 13 €, paloaika 30h

Vanamo ja Enkeli pieni 16 €, iso 24 €, paloaika 65h / 150h

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

Lintu pieni 32 €, iso 56 €, paloaika 65h / 150h

Tulppaani pieni 14 €, keskikoko 17 €, iso 20 €,
paloaika 50h / 75h / 110h

Kelluva!

Ruusunkukka 6,5 €,
paloaika 5h

Lasilautaset pyöreä 12 cm: 3 €,
16 cm: 5 €, ovaali 6 €, neliö: 4 €

Rulla pieni 13 €, paloaika 40h

Lyhty 38 €,
paloaika 70h

Vahalyhty
16 €

Lasikynttilä
5€

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

Ornamentti 12 €, paloaika 30h

Lasikynttilä
kolmisydän 9,50 €

Tulitikut 0,50 €

Kellu

Uutta

Rulla iso 19 €, paloaika 60h

Kristalli 14 €, paloaika 50h

Sammuttaja
4,50 €

Harmaa & valkoinen kukka ovaali
p: 16 €, iso 32 €, paloaika 20h / 50h

Lampetti 6 €,
paloaika 5h

Sisustus

Maalatut
Kristallit

Nuoska, Liuku & Kukka 16 €, 95h

Shampanja
14 €, 95h

Klassikko

Lakattu pallo pieni 12 €, iso 18 €, paloaika 25h / 50h

Sulka, Valkoinen kukka & Liuku pieni 16 €, keskikoko 20 €, 50h / 75h

Tarvikkeet

Kartio p: 12 €,
i: 16 €, 25h / 45h

Poro ja Suomi
pieni 14 €, keskikoko 17 €

Enkeli
pieni 14 €

Sydän pieni 14 €, keskikoko 17 €, iso 20 €,
paloaika 50h / 75h / 110h

Ulkotuli

Lakatut

Udut

Ovaalit

Kuviomunat

Pöllö & Lintu pieni 16 €, iso 24 €, paloaika 65h/150h

Sydän 4 €, 5 h

Ulkotuli 12 €, 25 h

Suomi
Sileä kellusydän 4,00
punainen, valkoinen, sininen

Pöytäkynttilä Kristalli 14,00
sininen, ruskea, punainen, vihreä
harmaa, valkoinen helmiäinen

Uutuus
Kuviomuna Suomi 19,00
valk./sin.

Mini kuviomuna Kehrä 13,00
punainen, sininen, vihreä, beige,
harmaa

Uutuus

Kuviomuna Vanamo
pieni 16,00
iso 24,00
valk./sin., valk./harmaa, valk./valk.

Utu Suomi
pieni 14,00, keskikoko 17,00
valk./sin.

Kuviomuna Puu
19,00
valk./sin./pun.

valko-harmaat

Kuviomuna Vanamo
pieni 16,00
iso 24,00
valk./harmaa, valk./sin.,
valk./valk.

Harmaa

Utu Poro
pieni 14,00
keskikoko 17,00
valk./harmaa

Pöytäkynttilä Rulla
pieni 13,00
iso 19,00
valkoinen, ruskean sävyt, harmaan sävyt

Valkoinen Kukka
pieni 16,00, iso 20,00
valkoinen/hopea

Liuku
pieni 16,00, iso 20,00
valkoinen

Uutuus

Uutuus

Pöytäkynttilä Nuoska
16,00
valkoinen

Uutuus

Maalattu Sulka
pieni 16,00, keskikoko 20,00
valk./valk., valk./harmaa

Kuviomuna Lehti
19,00
valk./harmaa

Pöytäkynttilä Kristalli 14,00
valk. helmiäinen, sin., ruskea,
punainen, vihreä harmaa

Utu Sydän
pieni 14,00
keskikoko 17,00
iso 20,00
valk./harmaa, valk./pun.,
valk./valk.

Ovaali Lintu
pieni 32,00
iso 56,00
valk./harmaa, valk./beige,
valk./pun., valk./vihr.

Vilinää vilskettä, helinää helskettä
Kynttiläpajan sesonkisirkus pyörähtää Orimattilan pajalta Suomen maanteille
syys-lokakuulla. Tiimimme pystyttää vähintään yhden tunnelmallisen
kausimyymälän vuorokaudessa.
Joka kohteeseen tarvitaan tarkka suunnitelma, sopivat kalusteet, somisteet ja
valot, keskimäärin 6 000 kynttilää sekä monta laatikollista urheilumieltä.

Sitä urheilumieltä!

Aamu: Kauppakeskus jossain päin Suomea...

Kohta tulee valoa...

Onko kukaan nähnyt akkuporaa?
...toimii!

Ei kyllä malttaisi
lounaalle. Illaksi vielä
Porin raksalle.

Vau! Rovaniemellä
tiimi pääsee jo nauttimaan syyslumista.

Ilta: Vielä vähän
kynttilää pöytään ja
loput varastoon.

Joensuussa jo hintalaputetaan.

Valmis!
Klo 23.56:
Hyvää työtä & yötä.
Tervetuloa ostoksille huomenna!

Talven tarjoukset kanta-asiakkaillemme
Lokakuu

Muistathan, että kantaasiakaskorttisi on
käypää valuuttaa myös
kausimyymälöissämme
ympäri Suomen.
Shop in Shopeissa ja
jälleenmyyjillämme tarjoukset eivät sen sijaan
ole voimassa.

Marraskuu

Lisätietoa myyntipaikoistamme ja kantaasiakkaan eduista
löydät osoitteesta:
www.mariadrockila.fi.

Utu Enkeli (14,00)
2 yhden hinnalla

Rajoitettu erä, kaksi tarjousostosta/kanta-asiakas.

Mini Kyyhky ja Mini Kehrä
2 yhden hinnalla (13,00)
Tarjoamme edullisemman.
Rajoitettu erä, kaksi tarjousostosta/kanta-asiakas.

Joulukuu
Ornamentti (12,00)
2 yhden hinnalla

Jos haluat kysyä jotain
kynttiläpajan kantaasiakkuudesta, voit ottaa
yhteyttä sähköpostitse
osoitteeseen:
orimattila@maria
drockila.fi tai soittaa
meille numeroon
044-303 90 17.

Rajoitettu erä, kaksi tarjousostosta/kanta-asiakas.

Jatka parafiinin kiertoa itse tehdyllä Tulikukalla
Maria Drockilan kynttiläpajalla parafiinijäte
käytetään uudelleen muun muassa ulkotulien
raaka-aineeksi. Anna sinäkin hyvän kiertää.
1. Leikkaa wc-paperirullasta kolme samanlaista
siivua. Paina kaksi litteiksi ja taita keskeltä. Laita
taitetut suikaleet “sylikkäin” taittamattoman sisään.
2. Sulata kynttilöiden loppuja varovasti esim. käytöstä
poistetussa kattilassa. Leimahdusvaaran vuoksi
pidä nesteen lämpötila alle 70 asteessa. Nosta kattila
liedeltä ja dippaa kukkia parafiiniin.
3. Mitä useamman kaston teet, sen enemmän saat
sytytystehoa. Nostele kukat leivinpaperille.
Anna kuivua. Nauti nuotion tai puu-uunin äärellä!

Kerro meille oma kierrätysvinkkisi tämän
esitteen viimeisellä sivulla – Voit voittaa!

1.
2.
3.

ruskea
Utu Sydän
pieni 14,00
keskikoko 17,00
iso 20,00
valk./valk., valk./pun.,
valk./harmaa

Hehku

Sileä kellusydän 4,00
valkoinen, punainen, sininen

Uutuus

Vanamo
(vas.)
pieni 16,00
iso 24,00
valk./harmaa, valk./sin.,
valk./valk.
Ornamentti
(oik.)
12,00
lakattu pronssi, hopea,
tum. harmaa, valk.
helmiäinen

Mini kuviomuna
Kyyhky ja Kehrä
13,00

Kuviomuna Pöllö
pieni 16,00
iso 24,00
valk./rusk.

Kuviomuna Lintu
keskikoko 19,00
valk./harmaa, valk./pun.

Pöytäkynttilä Kristalli
14,00
ruskea, valk. helmiäinen,
sin., punainen, vihreä,
harmaa

Ovaali Lintu
pieni 32,00, iso 56,00
valk./beige, valk./harm, valk./
pun., valk./vihr.

Pöytäkynttilä Rulla
pieni 13,00
iso 19,00
valkoinen, ruskean sävyt, harmaan sävyt

Uutuus

Uutuus

Lasikynttilä Kolmisydän
9,50
valkoinen helmiäishiutaleilla

Uutuus
Vahalyhty
iso 16,00
valkoinen

Lasikynttilä (oik.)
5,00
luonnonvalkoinen

Maalattu Kukka ovaali
pieni 16,00
iso 32,00
valkoinen/
kulta

Pöytäkynttilä
Maalattu Kukka
16,00
valkoinen/
kulta

Lakattu pallo
pieni 12,00
iso 18,00
valkoinen silkki,
valk. helmiäinen,
pronssi, pun., vihr.

Joulu

Ovaali Lintu
pieni 32,00, iso 56,00
valk./vihr, valk./harm,
valk./pun., valk./beige

punavihreä

Utu Tulppaani
pieni 14,00
keskikoko 17,00
iso 20,00
valk./pun.,
valk./valk.

Kuviomuna Lintu
pieni 16,00
iso 24,00
valk./vihr, valk./beige

Uutuus

Kuviomuna Kukka
(oik.)
keskikoko 19,00
valk./punainen

Uutuus

Kuviomuna Lilja
(vas.)
keskikoko 19,00
valk./vihreä

Lakattu pallo
pieni 12,00
iso 18,00
punainen,
valkoinen silkki,
valk. helmiäinen,
pronssi, vihreä

Kuviomuna Lintu
keskikoko 19,00
valk./pun.,
valk./harmaa

Ovaali Lintu
pieni 32,00, iso 56,00
valk./pun., valk./harm,
valk./vihr., valk./beige

Uutuus

Ovaali Lilja
pieni 32,00, iso 56,00
valk./vihreä

Ovaali Kukka
pieni 32,00
iso 56,00
valk./pun.

Uutuus

Kuviomuna Kukka
keskikoko 19,00
valk./pun.

Utu Tulppaani
pieni 14,00
keskikoko 17,00
iso 20,00
valk./pun.,
valk./valk.

Sileä kellusydän
4,00
punainen, valkoinen,
sininen

Utu Sydän
pieni 14,00, keskikoko 17,00, iso 20,00
valk./pun., valk./harmaa, valk./valk.

Pöytäkynttilä Kristalli
14,00
pun., ruskea, valk. helmiäinen,
sin., vihreä, harmaa

Kuviomuna Lintu
keskikoko 19,00
valk./pun. valk./harmaa

Pian kielo sytytti
Pia Hämäläinen voitti 2016
kynttiläkuvastomme suunnittelukisan sekä 500 euron lahjakortin.
Pia Hämäläisen inspiraatio oli heti
hyppysissä. Aiheeksi valikoitui tuttu
harvinaisuus.
– En ollut koskaan nähnyt kielokynttilöitä, vaikka kyseessä on kansalliskukkamme, hän kertoo.
Työstitkö ideaasi pitkään?
– Se tuli kyllä kerralla, nauraa Pia.
Olen tällainen näpertelijä ja piirtäjä.
Ehkä ehdotan uutta mallia tänäkin
vuonna.
Viisi vuotta sitten Tampereelta Orimattilaan muutaneelle Pialle kielo on
ensimmäinen kesän merkki.
Alunperin hän suunnitteli kukkakuvionsa taustalle heleää alkukesän
vihreää. Pajalla pääväriksi valikoitui
lopulta asiakkaiden kesäsuosikki
valkoinen.

Mitä sinä muovaisit parafiinista?
Osallistu kisaan, ohjeet viereisellä sivulla.

Kynttiläturvallisuutta
viestitään nyt symbolein
Valvonta ja oikea polttoympäristö
korostuvat kansainvälisissä kynttiläturvallisuuden ohjeissa. Takan päällä
on liian kuuma, ilmalämpöpumpun
vedossa kasvaa valutusriski ja palamaton reunallinen alusta – sitä
ei pidä unohtaa koskaan, vaikka
laatukynttilöitä polttaisikin.
Muistathan pitää sydänlangan aina
0,5–1 sentin mittaisena. Lyhennä
lanka tarvittaessa myös polttokertojen välillä, näin kynttiläsi palaa
puhtaasti kauniilla liekillä.

Pia Hämäläinen ja Kielo-kynttilä eri vaiheissaan.

Kynttiläpajan kolmen kuun joulukalenteri

Miten Sinä hyödynnät kynttilänpätkät ja -pohjat? Kerro ja voit
voittaa 200 euron lahjakortin
valoisille ostoksille.
Onnea arvontaan!

Joulukuulla kynttiläpajan
vuosi huipentuu juhlaan.
Varsin pian joulun jälkeen
alkaa kuitenkin jo uuden
malliston suunnittelu.
Tule mukaan, piirrä unelmakynttiläsi ja lähetä se meille. Paras
ehdotus palkitaan 500 euron kynttilälahjakortilla.
Yleisimmin käytetyt pohjamme
ovat pöytäkynttilä, ovaali ja muna.
Niiden muodot näet tämän esitteen
tuotekuvista ja myös takakannesta.
Kilpailuun lähetetyt piirrokset
jäävät kaikkine oikeuksineen Maria
Drockilan kynttiläpajan käyttöön.

Lokakuu: 5 € etu

Marraskuu: Arvonta

Joulukuu: Sinun ideasi

Tällä setelillä saat 5 € alennuksen
ostoksistasi Maria Drockilan kynttiläpajalla Orimattilan Kehräämöllä tai
missä tahansa kausimyymälässämme.

Palauta tämä kuponki Maria Drockilan
kynttiläpajalle ja osallistut 200 euron
arvoisen kynttilälahjakortin arvontaan.

Toimita piirroksesi Maria
Drockilan kynttiläpajalle Pakaantie 1,
16300 Orimattila – tai mihin tahansa
kausimyymäläämme ympäri Suomen.
Voit lähettää ideasi myös sähköisesti:
orimattila@mariadrockila.fi

Lokakuu avaa ensimmäiset tunnelmalliset
kausimyymälämme eri puolille Suomea. Iloisia jälleennäkemisiä on tiedossa monessa
kaupungissa!
Haluamme toivottaa Sinut tervetulleeksi tutustumaan tämän
vuoden mallistoomme ja antaa
mukaasi 5 euron etusetelin siltä
varalta, että löydät meiltä jotain
kaunista pimeneviin iltoihin.
Katso osoitteesta www.mariadrockila.fi milloin avaamme
kausimyymälän lähellesi.

Jos haluat asioidessasi liittyä myös
kanta-asiakkaaksemme, ole hyvä ja
täytä yhteystietosi alle.
Etu on voimassa lokakuussa 2017.
Etu ei ole voimassa Shop in Shopeissa
tai jälleenmyyjillämme.

5€
Nimi:

_______________________
Sähköposti:

_______________________
Katuosoite:

Marraskuussa viimeisetkin vihreät ulkona
kuolevat ja muuttuvat
martaiksi. Onneksi kaikki
kiertää uuden elämän lähteeksi.
Myös Maria Drockilan kynttiläpajalla parafiinijäte kiertää uuden
raaka-aineeksi. Kaatopaikalle ei
päädy lainkaan kynttiläainesta.

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.
Nimi:

_______________________
Sähköposti:

_______________________
Katuosoite:

_______________________
______________________________
Puhelin:

_______________________

______________________________
Näin kierrätän kynttiläjätteen
(jatka tarvittaessa taakse):

______________________________

______________________________
______________________________

Luomisen iloa!
Piirroksia otetaan vastaan vuoden 2017
lopuun asti.
Nimi:

_______________________
Sähköposti:

_______________________
Katuosoite:

_______________________
______________________________
Puhelin:
______________________________

Soikea Ovaali

Kuviomuna

KYNTTILÄPAJA
Pakaantie 1, 16300 Orimattila
puh 044 303 9017
orimattila@mariadrockila.fi

Yritysmyynti

puh 044 303 9014
toimisto@mariadrockila.fi
www.mariadrockila.fi

Pyöreä pöytäkynttilä
Esitteen suunnittelu & toteutus: annika@artemin.fi

