
 

 

 

 

 
 

ARTISAN AVAA OVENSA 30.9.2016 
Artisan on syntynyt kuuden luovanalan yksinyrittäjän tarpeesta saada toimiva työympäristö 

sekä yhteisön tuki tekemiselle. Artisan toimii sekä työhuoneena että putiikkina yrittäjien 

tuotteille. Hämeenlinnan Pimeän kaupan iltana Artisan avaa ovensa Kauppapaikka 

Tavastilan toisessa kerroksessa. 

 

Artisan -liikkeen voimana on laaja osaaminen 

Kuuden hämeenlinnalaisyrittäjän joukosta löytyy laaja osaaminen vaatetuksen ja kädentaitojen alalla. Artisan 

toimii työtilana kolmelle korjaus- / mittatilausompelijalle sekä hatuntekijälle. Putiikin puolella mukana on 

lisäksi korujen sekä asusteiden valmistajia. Valikoimista löytyy valmisvaatteita, laukkuja, hattuja sekä koruja. 

Helposti lähestyttävän sijaintinsa vuoksi Artisaniin voi tuoda kauppareissulla housunpuntit lyhennettäväksi. 

Yhteisössä on ehdottomasti voimaa niin yrittäjien kuin asiakkaidenkin näkökulmasta ja mikä parasta 

Artisanissa kaikki tuotteet ovat varmasti kotimaista tuotantoa.  
 

Artisan 

Kauppapaikka Tavastila 2. krs. 

crew.artisan@gmail.com 

facebook/artisanhml 

instagram/artisanhml 

 

 

 

Cobblerina 

Cobblerina -nimi kertoo yrityksen tarinan. Cobbler eli suutari kuvaa Sanna Niskasen taustaa intohimoisena käsityöntekijänä. Kun tämä 

käsityöläisyys yhdistetään naiselliseen muotoiluun, saadaan jotain ballerinamaisen ihastuttavaa. Näin Cobblerinassa yhdistyvät kaksi 

erilaista maailmaa. Cobblerina tuotteita ovat laadukkaasta nahasta valmistetut laukut, korut sekä muut pienet asusteet. 

 

Sanna Niskanen 

0400 486824 

www.cobblerina.com 

cobblerina@gmail.com 

facebook/cobblerina 

instagram/cobblerina  

 

Millineeri 

Millineeri on hupsuna hattuihin. Hatussa pitää olla jotain leikkisää, joka saa hyvälle tuulelle. Millineeri Laura Peltonen valmistaa 

päähineitä mittatilauksesta sekä omia malleja kauden mukaan. Modistin käsissä syntyy päähineitä monenlaisista materiaaleista niin 

lapsille kuin aikuisille, arkeen ja juhlaan. Muodistan vanhaa, teen mittojen ja toiveiden mukaan asikkaalle sekä valmistan omia malleja. 

 



 

Laura Peltonen 

044 5559715  

www.millineeri.fi 

laura@millineeri.fi 

facebook/millineeri 

instagram/millineeri

 

Jenni Saksa Design 

Jenni Saksa Design on asustemuotoiluyritys, jonka päätuotteita ovat synteettisestä huovasta laserleikatut asusteet. Tuotteet ovat 

tyyliltään graafisia, näyttäviä ja persoonallisia. Asusteet sopivat hyvin eri-ikäisille ja tyylisille ihmisille. Jenni Saksa Designin valikoimasta 

löytyy piensarjoissa valmistettujen asusteiden lisäksi myös uniikkeja asusteita ja mallistoja.  

 

Jenni Saksa 
050 5561402 
www.jennisaksa.fi 
jenni@jennisaksa.fi 
facebook/jennisaksadesign 
instagram/jennisaksadesign 

 

Ateljé Ulla 

Ateljé Ullalta luonnistuu taitavasti naisten vaatetus- sekä sisustusompelut. Ulla toteuttaa korjaustyöt huolellisesti ja mittatilaustöinä 

erityisesti juhlapuvut ovat intohimon kohde. Omaa naisten- ja lasten vaatemallistoa syntyy myös ajoittain. Ateljé Ullan tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa pyritään ottamaan vastuu ympäristöstä ja käyttämään mahdollisimman ekologisia materiaaleja ja 

suunnittelemaan ajattomia malleja. 

 

Ulla Heikkilä-Jurvanen 

044 3473977 

ulla@ateljeulla.fi 

facebook/atelje-ulla 

instagram/ateljeulla 

 

Ateljé Eini 

Atelje Eini toteuttaa unelmavaatteesi. Ateljetyönä yksilöllisesti Sinulle valmistettu vaate korostaa parhaita puoliasi ja tuo ripauksen 

luksusta niin arkeen kuin juhlaan. Teen vaatteita mittojen mukaan asiakkaalle taitaen perinteisen kaavoituksen. Muodistan ja korjaan 

vintageaarteita, sekä suunnittelen ja valmistan omaa mallistoa. 

 

Eini Tuominen 

044 2311677 

ateljeeini@gmail.com 

facebook/atelje-eini 

 

Ateljé Mariko 

Ateljé Mariko korjaa vanhaa ja ompelee uutta. Hoida vaatekaappi kuntoon kertaheitolla. Ateljé Mariko tarjoaa yksilöllistä, huolellista ja 

viimeisteltyä ompelupalvelua suomalaisella ammattitaidolla; korjaus- ja mittatilausompelua miehille ja naisille, sekä tuunausta asiakkaan 

toiveiden mukaan. Korjausompelulla voidaan pidentää suosikkivaatteesi ikää, mittatilaus- ja uniikkituotteilla saat itsellesi sopivia ja 

omannäköisiä vaatteita. 

 

Mari Konola 

050 4630 446 

www.ateljemariko.fi 

mari@ateljemariko.fi 

facebook/ateljemarikohml 

http://www.millineeri.fi/

