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Turkulaista käsityötä valkokankaalle Jouluna – Turun seudulla 
kuvatussa Onneli ja Anneli –elokuvassa esi l lä Tammi 
Jewellery:n valmistamat Ystävyys-korut 
 
 
Korusarja Ystävyydelle – kir jai l i ja Marjatta Kurenniemen juhlavuoden kunniaksi  
 
Kirjailija Marjatta Kurenniemen syntymästä tuli tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. 
Juhlavuoden kunniaksi Onneli ja Anneli –elokuvien ja -kirjasarjan innoittamana Tammi 
Jewellery on luonut korusarjan nimeltä Ystävyys. Sarjan erilaiset kukka-aiheiset korut ovat 
suunniteltu kaikenikäisille ja valmistettu laadukkaimmista ikuisista jalometalleista 
symboloiden ystävyyttä. 
 
Ystävyys-korusarjan on suunnitellut Tammi Jewellery:n pääsuunnittelija kultaseppä Marjut 
Kemppi ja korut valmistaa taitavat kultasepät käsityönä Tammen työpajalla Turussa. 
Marjut Kempille oli kunnia saada luoda ikuinen ja kaunis symboli Marjatta Kurenniemen 
elämäntyölle ja Onneli ja Anneli –tarinoiden ystäville.  
 
Marjattaa ja Marjuttia yhdistävät voimakkaasti samat arvot, joita he molemmat ovat 
vaalineet omassa työssään ja elämässään.  Suunnittelijan oli luontevaa siksi samaistua 
kirjojen sanomaan. Luonto ja mielikuvitus muodostavat tärkeät teemat, joilla on suuri 
vaikutus lapsiin, ja siihen millaiseksi he kasvavat. Siksi myös korusarja on suunniteltu sekä 
lapsia, että aikuisia ajatellen, eri kokoiset ja näköiset korut viestittävät 
erilaisista ystävyyssuhteista. Koru yhdistää niin kaverukset, sisarukset, äidit ja lapset, 
harrastustoverit, isovanhemmat ja lapsenlapset ja kumit sekä kummilapset. Ystävät ovat 
tärkeä verkosto niin aikuiselle kuin lapselle. 
 
 
Onneli ,  Anneli  ja nukutuskel lo –elokuvan ensi- i l ta 25.12.2018 
 
Ystävyys-korusarjan keskikokoiset kukka-riipukset ovat esillä uusimmassa Onneli ja Anneli –
elokuvassa päänäyttelijöiden Onnelin (Celina Fal lström) ja Annelin (Olga Ritvanen) 



kaulassa. Kirjasarjan viimeisen kirjan pohjalta tehdyn elokuvan Onneli , Anneli ja 
nukutuskello ensi-ilta elokuvateattereissa on 25.12.2018.  

Elokuvan tuottaa Zodiak Finland Oy / Teea Hyytiä ja Sari Lempiäinen, ja sen levittää 
Nordisk Film. Onneli ja Anneli -elokuvat ovat olleet huippusuosittuja. Kolme aiempaa 
elokuvaa ovat keränneet yhteensä yli 617 000 katsojaa.  Onneli, Anneli ja nukutuskello 
elokuva kuvattiin kesällä 2018 Turussa. 

 

Rajoitettu erä Ystävyys-koruja ennakkomyynti in ennen joulua 
 
Kevääksi 2019 myyntiin tulevasta korusarjasta valmistetaan pieni erä ennakkomyyntiin 
ennen Joulua ja elokuvan ensi-iltaa.  Ystävyys-korusarjan koruja on mahdollisuus ostaa 
ennakkotilauksena Tammi Jewellery:n verkkokaupasta rajoitetun ajan, jolloin korut ehtivät 
vielä lahjapakkauksissa joululahjoiksi, juuri ensi-illan kynnyksellä. Ennakkoon tilatut korut 
toimitetaan tilausjärjestyksessä niin kauan kuin tuotteita riittää. 
 
Ennakkomyynti: 19.11 – 15.12.2018 

www.tammijewellery.com 

 

Tammi Jewellery 

Tammi on yksilölliseen muotoiluun suuntautunut pieni ja kestävää kauneutta vaaliva 
suunnittelutalo, jonka juuret on luonut kultaseppä Alpo Tammi vuonna 1954. Tammi 
edustaa scandinaavisen selkeälinjaista, ajanhenkistä ja omaleimaista muotoilua, jolle on 
ominaista upea jäljittelemätön kädenjälki, hienostunut viimeistely ja pohjoisen luonnon 
jaloimmat materiaalit. Korumuotoilua ohjaa kauneuden ja kestävän tuotteen luominen. 

Suomen ja erityisesti Turun saariston upea luonto ja sen kauneus on inspiroinut Tammen 
suunnittelijoita. Vesi, kivet, kalliot, puu, sekä lumi ja valo ovat muotoutuneet Tammen 
kädenjälkeen. Tammea inspiroi edelleen upea luonto, mutta myös kaikki muu kaunis, mikä 
meitä ympäröi. Myös kauniit ajatukset ja hyvät teot ovat usein merkittävä suunnittelun 
lähtökohta symboliikalle, joka on tuotteen muotoilun taustalla.  

Tammi Jewellery on arvostettu sekä kotimaassa, että kansainvälisesti. Alpo Tammelle 
myönnetty vuoden kultaseppä -tunnustus asettaa standardit tänäänkin korkealle työn 
laadulle oman vision vaalimiselle. Tammen elämäntyö on saanut myös valtakunnallisen 
yrittäjäpalkinnon. Ammattitaitoa on vaalittu yrityksen taitavien korusuunnittelijoiden 
luotsaamana, tinkimättömyydellä ja pitkäjänteisyydellä. 

Tammen Koru Oy:n omistavat korumuotoilija ja kultaseppä Marjut Kemppi sekä luova 
johtaja Miia Saarikko. He ovat yhdessä jatkaneet Tammen vahvaa korumuotoilu- ja 
tuotanto-osaamista Tammen perheen jäätyä pois toiminnasta vuonna 2015. Korut 
suunnitellaan ja valmistetaan käsityönä Turussa Tammen työpajalla pienissä sarjoissa ja 
ovat myynnissä jälleenmyyjillä kultasepänliikkeissä.  

 



Lisätietoja: 

ELOKUVASTA: 

Tuottaja Teea Hyytiä, puh. 040 831 2758, teea.hyytia@zodiakfinland.fi 
Tiedottaja Katja Viitalähde-Annala, puh 050 395 6084, katja.viitalahde@nordiskfilm.fi 
Elokuvakomissaari Teija Raninen puh. 050 559 0549 teija.raninen@wffc.fi  

KORUISTA: 
 
- Liitteenä esite korusarjan koruista. 
- Kuvapyynnöt: tammijewellery@tammenkoru.fi  /  Puh. 044 7556 7606 
- Haastattelut ja lisätiedot: 
 
Miia Saarikko 
Toimitusjohtaja 
Tammen Koru Oy 
Puh. 040 540 6923 
miia.saarikko@tammenkoru.fi 
www.tammijewellery.com 
@tammifinland 
 
    


