
Markun, Pirjon, Seijan ja muiden KorvatunturinMaan käsityöläisten tuotteita voit tilata 
Korvatunturin puodista. Ota yhteyttä puhelimitse tai tule ihmeessä vaikka käymään: Puoti 
sijaitsee keskellä kylää ja on avoinna joka arkipäivä ja tilauksesta myös muulloin. Puodista 
löydät matkamuistot, marjatuotteet, lahjat sekä sisustus- ja käyttöesineet. Isommat erät 
toimitamme yksittäisinä tuotteina tai lahjapakattuina lajitelmina tarpeesi mukaan. 
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LUONNONKAUNISTA 
LUUSTA

Markku Pulskan poronluiset, puuhelmien ja nahkan koris-
tamat riipukset, rannekorut ja avaimenperät vaativat monia 
työvaiheita materiaalien huolellisesta valinnasta jalometallien 
työstöön. Markun mieli ja näppärät sormet askartelevat  
jatkuvasti tuotekehityksen parissa.

tunturin marjat 
talteen

karvaisia klassikoita

“
Luonnonmateriaalien ansiosta 

kahta samanlaista korua ei ole.

KorvatunturinMaan Osuuskunnan palkittuja 
marjatuotteita, kuten hillaista Jängänkastiketta, 
on saatu maistella jo vuosikymmenen ajan. 
Savukoskelaisten innostus kouluttautua marja- ja 
sienineuvojiksi johti osuuskunnan perustamiseen ja 
kattiloista koneistettuun tuotantoon. Kaikki tuot-
teet ovat luomua – luonnollisesti.

“
Mitäpä sitä parempaakaan syksyllä 
tekisi, kun porot ovat tunturissa.

Seija Ollilan suvussa on aina osattu nähdä luonto ystä-
vänä, joka antaa elannon, mutta myös inspiroi luomaan 
uutta. Todellisen taiteilijan kädenjälki näkyy poronnahkai-
sissa, pitkälle työstetyissä karvakengissä, sisnatossuissa sekä 
rummuissa samoin kuin Lapin värejä hehkuvissa tekstiili-
töissä. Seijalle poro on haastava, mutta rakas materiaali, 
jossa hän näkee loputtomia mahdollisuuksia.

“
Rummuilla olen kutsunut  
koiriakin kotiin.

Itä-Lapin Savukoskella, puhtaan erämaan keskellä syntyvät KorvatunturinMaan  
tuotteet. Nämä omaleimaiset pohjoisen käsityötaidon ja luontoelinkeinojen näytteet 
ovat syntyneet halusta säilyttää ja kehittää edelleen edellisten sukupolviemme  
tietämystä luonnosta. 

KorvatunturinMaan osaajien tuotteet ovat laadukkaita ja yksilöllisiä muistoja matkasta, 
sekä samalla käyttäjälleen ja kantajalleen muistoja maailmasta, jonka säilyminen on 
näiden sisukkaiden pohjoisen tekijöiden harteilla. Säie ikiaikaiseen kulttuuriimme on 
ohut, muttei hauras niin kauan kuin Savukosken kaltaisissa paikoissa kuljetaan tuntu-
rissa, metsissä ja vesillä  - etsien jatkuvasti uusia tapoja olla yhtä luonnon kanssa.

Luovuutta ja voimaa  
Korvatunturista

Hivele parkitun poronnahan pintaa, maista karpalokastikkeen kirpeää raikkautta ja 
korista kaulasi luisella riipuksella. Olet lähempänä sitä paikkaa, josta me kaikki  
olemme kotoisin.

Markku Pulska,  käsityöläinen

Pirjo Wessman, porotilallinen, 
KorvatunturinMaan Osuuskunta

Seija Ollila, käsityöläinen ja koirankasvattaja
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