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INARI, SUOMEN SUURIN KÄSITYÖLÄISKUNTA, PANOSTAA MONIPUOLISEEN YRITTÄJYYTEEN 

Inarin kunta on Suomen suurin kunta ja myös käsityöläiskunta. Inarissa on pitkät perinteet käsityöläisyydelle, sillä onhan 

Lapissa tehty käsitöitä vuosisadat, erityisesti perinteisiä saamenkäsitöitä, mutta myös muitakin käsitöitä. Käsityöt ovat olleet 

ja ovat edelleenkin pääasiassa käyttötarpeeseen tehtyjä, mutta nykyään myös huikeaa taidetta. Käsityötaito ja sen 

kehittymisen tämän päivän korkealle tasolle ovat mahdollistaneet ympäröivä Inarin luonto töiden inspiraationa ja raaka-

aineiden aarreaittana sekä itse kädentaitajien motivaatio ja koulutus.  

Inari on tunnettu kansainvälistä matkailustaan, ainutlaatuisesta luonnostaan sekä värikkäästä kulttuuristaan. Inarin kunnan 

tavoitteena on luoda kaikille elinkeinojen harjoittajille, myös käsityöläisille, hyvät puitteet yrittämiselle. Inarin kunnan 

ylläpitämillä luovakka.fi–sivustolla alueen kädentaitajat sekä luonnontuotteiden myyjät ja ostajat kohtaavat esittelemällä 

tuotteitaan. Inarin kunnassa ollaan myös ylpeitä paikallisen toisen asteen oppilaitoksen, Saamelaisalueen 

koulutuskeskuksen käsityöopetuksesta, sillä oppilaitoksen kautta valmistuu vuosittain lukuisia käsitöiden ammattilaisia. 

Suomen Kädentaidot -messuilla Inarin osastoilla A1041 ja A1048 esittäytyvät seuraavat inarilaiset yritykset:  

Ami Avellán Jewellery; Ami Avellán luo hopeakoruja rakkaudella ja 25 vuoden kokemuksella pajassaan Inarissa. Korut ovat 
vieneet Avellánin ympäri Pohjoismaita, ensin opiskelun muodossa, sitten kultaseppätyön parissa ja alan opettajana. 
Avellán työstää yksityiskohtia hopean pinnassa, inspiraationa perinteinen filigraanitekniikka. Myös rintakorujen 
yhdistäminen sisäkkäin on Avellánin erikoisuuksia. Fb & Instagram Ami Avellán Jewellery,  www.amiavellan.com 
 
ArcticQueen: ArcticQueen-villakangasmallisto tehdään Ivalossa, Lapissa. Mallistosta on esillä messuilla pikkutuotteita, kuten 
erilaisia hattuja, rannekkeita, kauluri/huppuja ja säärystimiä. Elämästä inspiraation saavan malliston yhtenä tuotteena on 
esim. Meteoriitti-hatut. Ne syntyivät meteoriitin Lappiin putoamisen seurauksena. Ulkosaunan ikkunasta nähty valoräjähdys 
inspiroi suunnittelemaan huikean hatun. www.arcticqueen.fi 

Duodji Shop; Duodji Shop myy saamelaisten käsityöntekijöiden käsityötuotteita sekä saamelaista musiikkia ja kirjallisuutta. 
Duodji Shop ylläpitää saamelaista käsityökulttuuria ja -perinnettä sekä kehittää tuotteistoa ja tukea käsityötä elinkeinona.  
www.duodjishop.fi 

Hempea; Hempea valmistaa Suomessa ekologisesta hampusta luotuja tekstiilejä. Käytössä yhä vaan pehmenevät 
hamppukangastuotteet tuovat kauneuden ja rauhan kotiin. Hempea-tuotteet sopivat makuuhuoneeseen, keittiöön, 
kylpyhuoneeseen ja lastenhuoneeseen. www.hempea.fi 

Inari Handicrafts;. Inari handicrafts valmistaa Inarissa luonnonmateriaaleista (villa, silkki, pellava) erilaisia huiveja 

kankaankudonnan tuloksena ja käsin kutoen. Tuotemerkin ”piece of Inari” takaa löytyvät pienet matkamuistotuotteet. 

www.inaristop.fi 

Taveämmi; Taveämmi valmistaa Inarissa käsityönä pieksuja, jotka eivät aina näytä perinteisiltä. Näillä messuilla uutuutena 
ovat chelsea boot- ja tennarimalliset pieksut.  Taveämmin materiaalit ovat nahka, huopa ja poroturkis. Käsityömäinen 
valmistus antaa asiakkaalle mahdollisuuden saada yksilölliset, ei-perinteiset pieksut. www.taveammi.fi 

Tmi Pasi Jaakonaho; Pasi Jaakonaho on yksi Suomen neljästätoista puukkoseppämestarista. Hän käyttää töissään 
mielellään luonnon- ja kierrätysmateriaaleja. Puukkojen lisäksi hän valmistaa jonkin verran myös hopea-, puu-, luu- ja 
tuohitöitä.  www.jaakonahoartsandesign.com 
 
Lisätietoa: Inarin kunta/ Elinkeinot & kehitys Nordica, kehittämiskoordinaattori Marja Männistö, marja.mannisto@inari.fi, 
gsm 0400 231765 (messuilla lauantaina 16.11.2019), www.inari.fi, www.luovakka.fi 

mailto:marja.mannisto@inari.fi
http://www.inari.fi/
http://www.luovakka.fi/
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