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Tukea SOS-lapsikylien lapsille 
Jenna Kunnas suunnitteli SINISIÄ AJATUKSIA 
-tuoteperheen Martinexille
Martinex tuo syyskuussa kauppoihin Sinisiä ajatuksia -tuoteperheen, jonka 
on suunnitellut Mauri Kunnaksen tytär Jenna Kunnas. Tuotteiden myynnistä 
Martinex lahjoittaa huomattavan osan SOS-Lapsikylän toiminnan tukemiseen.

– Kaikilla lapsilla on oikeus leikkiä, käydä koulua, harrastaa ja nukkua yönsä rauhassa. Jotta voisimme 
jotenkin auttaa suomalaisia lapsia ja nuoria, loimme erityisen Sinisiä ajatuksia -kampanjan ja siihen 
liittyvän Sinisiä ajatuksia -tuoteperheen, joilla tuemme SOS-Lapsikylän toimintaa, kertoo Martinexin 
toimitusjohtaja RIIA SANDSTRÖM.

– Martinexin toimeksianto oli erityisen lähellä sydäntäni, sillä on hienoa olla mukana suunnittelemassa 
tuotteita, joiden myynnillä autetaan lapsia ja nuoria. Halusin pysytellä suomalaisille tutussa Mauri 
Kunnaksen maailmassa, mutta tuoda siihen jotain omaani, kertoo tuoteperheen ilmeen suunnitellut 
JENNA KUNNAS.

Herra Hakkarainen seikkailee tuotteissa

Leikkimielisessä kuosissa seikkailevat niin mustikat, venä-
jän siniset kissat, sinivalaat kuin sinilevätkin. Katsojalle 
jää löytämisen ilo: iloisesta kuosista on hauska bongata 
sinisiä elementtejä. Päähahmoksi  nousee kaikille suoma-
laisille tuttu Herra Hakkarainen, hyväntahtoinen unissa-
kävelijä.

Tämän vuoden tuoteperheeseen kuuluvat seuraavat tuot-
teet:

MUKILAJITELMA (SOS-Lapsikylälle 1,50 €)
Käteen istuva iloinen muki. Kolme erilaista. Kerää vaikka 
koko sarja!

MATKAMUKI (SOS-Lapsikylälle 2,00 €)
Näppärä autossa, veneessä, bussissa, retkellä, junassa ja seikkailujen tiimellyksessä. Kaksi erilaista.

LASTENASTIASTO (SOS-Lapsikylälle 2,00 €)
Viehättävä astiasto perheen pienimmille. Kuka luuraa puuroannoksen alla?

2 PYÖREÄÄ PALAPELIÄ (SOS-Lapsikylälle 1,00 €)
Isoissa palapeleissä uusi pyöreä muoto. Pakkauksessa kaksi erilaista palapeliä.

350 PALAN PALAPELI (SOS-Lapsikylälle 2,00 €)
Tässä riittää haastetta vähän isommallekin kokoajalle. Palapelissä Jenna Kunnaksen leikittelevä, 
monta yllätystä sisältävä kuosi.

Martinex on raisiolainen perheyritys. Vuonna 1986 perustettu Martinex toimii lahja- ja taloustavaroiden sekä leikkikalujen valmistajana 
ja tukkuliikkeenä. Martinex kustantaa ja valmistaa lauta- ja korttipelejä, muun muassa Afrikan Tähteä, Pekka-pelikortteja ja Muumi-
peliä. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös Muumi-tuotteet, Mauri Kunnas -tuotteet, Viiru ja Pesonen -tuotteet ja Peliko-pelit. Martinex 
työllistää noin 40 ihmistä. Vientiä on Ruotsin lisäksi muihin Pohjoismaihin, Englantiin ja Japaniin.



HERRA HAKKARAISEN TALO (SOS-Lapsikylälle 4,00 €)
Ole oman talosi arkkitehti! Herra Hakkaraisen talolla on niin monta leikkiä kuin on leikkijääkin. 

PYJAMAT (SOS-Lapsikylälle 4,00 €)
Tämä pyjama päällä näet taatusti Sinisiä unia. Lasten koot. Kolme eri väriä. 

LAKANAT (SOS-Lapsikylälle 5,00 €)
Ihastuttavat lakanat laadukkaasta puuvillasta. Kaksi väritystä. Koko 150x210 cm.

TYYNYLIINAT (SOS-Lapsikylälle 2,00 €)
Paina pääsi tälle tyynyliinalle ja kuuntele, mitä salaisuuksia Herra Hakkarainen korvaasi kuiskii. Koko 
50x60 cm.

Tuotteet ovat myynnissä lokakuun alusta alkaen. Vuodelle 2013 on luvassa uusia Sinisiä ajatuksia, 
tuotteita ja tempauksia.

Sinisiä ajatuksia kerätään Facebookissa

Tuotesarja on osa Sinisiä ajatuksia -kampanjaa, johon kaikki voivat osallistua kertomalla oman 
Sinisen ajatuksensa Facebookissa www.facebook.com/SinisiaAjatuksia. Siniset ajatukset uskovat 
hyvään. Ne luovat taianomaisia hetkiä, jotka kantavat pitkään.

Jonain päivänä Siniset ajatukset voivat ilahduttaa ihmisiä myös kirjan muodossa.

Martinex järjestää syksyllä myös Sinisiä ajatuksia -tempauksia Helsingissä ja Turussa. Turun ta-
pahtuma järjestetään Silakkamarkkinoiden yhteydessä 26.10. Luvassa sinisiä ilotulituksia ja muuta 
mukavaa.

Lisätiedot: 
Martinexin toimitusjohtaja Riia Sandström, puh. (02) 4366 811, riia.sandstrom@martinex.fi 

Kuvapyynnöt:
Kaikkien tuotteiden ja Jenna Kunnaksen kuvia voi pyytää OS/G Viestintä, Pirkko Soininen, 
puh. 0400 630 075, pirkko.soininen@osg.fi 
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