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Finnish Fairytale on löytoretkeni omille
naisjuurilleni, 

Kalevalan opettamaan elämäntapaan. 

Finnish Fairytale on tarina tässä ajassa  
elävästä Kalevalasta ja

sen viisaudesta, joka opastaa meitä
uuteen henkiseen hyvinvointiin 

ja runsauden aikaan. 



Väinämöisen lupaus 

"Annapas ajan kulua, 
päivän mennä, toisen tulla

taas minua tarvitahan, 
kutsutahan, kaivatahan 

uuen Sammon saattajaksi,
uuen soiton suorijaksi, 

uuen kuun kulettajaksi, 
uuen päivän päästäjäksi 
kun ei kuuta, aurinkoa 

eikä ilmaista iloa.”

Uusi Sampo? 

Sampo kasvukaavio syntyi 1998: 
Keskellä Sammon muru siemenenä, josta 
alkaa uusi kasvu kaikenlainen. Näin 
saadaan Sampo taas pyörimään.



Sampo pyörii 
sydämellä

Sydäntietoisuudella

Sydän ja järki 
yhdessä

Mies ja nainen yhdessä

Yhteistyöllä

Yhteisen hyvän jakamisella

Naisia nostamalla ja tukemalla

Yhdessä Luonnon kanssa

”Ei viihdy Sampo 
katehen kainalossa, 

vihansuovan sormen päissä.¨



Mistä kaikki alkoi… modernin Kalevalan 
siemenet 
- Suomi neito minussa herää

Opiskelin Lontoossa 
Central St.Martin´College of Arts -
taidekoulussa 
Lopputyö aiheesta

¨Kalevala ja sen vaikutus 
suomalaiseen taiteeseen, 
teollisuuteen ja designiin¨.
Suomalainen taide, kirjallisuus, 

design, arkkitehtuuri, musiikki, 
näillä kaikilla on juurensa 

muinaisessa luonnonuskossa.
(M.McCallum: Suomi, suomalaisten maa).    

Mistä tulen? Kuka minä olen? 
- Kalevalasta löysin vastauksia. 

Suomi on Satumaa…



Maan muokkaus ja 
kylvötyö:

Kalevalaisen neuleperinteen
luominen

Ensimmäinen 
muotikuvaus oli 

enteellisesti  
Tarvaspäässä. 



Viikinkimallisto 1989

Viking Fennica

Raskausaika venyy ja jouduinkin 
matkalle 30 vuodeksi..

Birka

Bliss Design 
Knitwear 1987



Pohjola mallisto 1994





Suomalainen 
perinneneule jalostuu 

heimovaatteeksi

Toi tuuli uuden muodon
vesi uuden virtauksen
tuulipuvun kansalle

metsäläisten vaatteheksi
keijukaisten koristeeksi..

Kotimaiset alkuaineet

• Tuulivoima - Ilmatar

• Vesivoima   - Wellamo

• Maavoima    -Louhi



Kalevalan 
tuulivoima 

Ilman impi, Veen emonen

Finnish fengshui:
TuuliVesi on edelleenkin

luovaa Suomivoimaa

Ilmatar 
multiviitta



Kalevalan vesivoima

Wellamo multiviitta 
Vesiemme valtiatar

Vientituote 
Saksaan

Teva 
teollisuuden  
Suomi-Ilmiö 
palkinto 
2007, 
Idea park



Louhi
maanvoiman ja 
naisvoiman 
vapauttaja



Finnish Fairytale brandi vuonna 2010



Finnish Fairytale syntyy 
yhteistyössä luonnon ja 
kalevalaisten arkkityyppisten 
energioiden kanssa. 

Se on jatkuva ajaton tarina, joka 
uudistaa ja päivittää itseään 
jatkuvasti.

IAMMAI –kestävän muotoilun 
luomiskonsepti

Niin metsä vastaa 
kuin siihen huudetaan 



Sotkan munien 
hautominen

Sotkatar huivi



Modernit Tapion Tyttäret



Aino nousee aalloista ja 
Pohjan Neito varttuu 



Veden ja tuulen moderneja muotoja



Helsinki Fashion Week 2019 mallistoa



Modernia metsäläisyyttä

Enchanted 
Living 

Magazine 
USA

Vanity Fair
UK





Luonnon muodot ja yhteys 
- Muotipuutarha -korumallisto



Tarina jatkuu..
Suomi puku mallisto tulossa



Finnish Fairytale 
shop

- Kalevalan inspiroimien

elämystuotteiden

myyntipaikka!

Katariinankatu 4 b 
00170 Helsinki



Finnish Fairytalen

myyttisillä Kalevalaisesta viisaudesta ammentavilla tarinoilla 
on syvällinen rooli muutoksen katalysaattorina, 

joka yhdistää meidät jälleen luontoon. 

Se toimii perinteisen ekologisen tietämyksen 
ja ekososiaalisesti kestävien elämäntapojen välittäjänä,

naisjohtajuuden vahvistaja 
ja naisten voimaannuttajana. 



On aika vapauttaa valo Pohjolan kivimäestä ja 
Suomi Sotkan nousta siivilleen.


