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SIIDAN OMA TUOTE 

Siidan omat tuotteet olemme suunnitelleet ja tuottaneet itse tai olemme tilanneet 
suunnittelun ja valmistuksen toiveidemme mukaan. Siidan omia tuotteita ei voi hank-
kia muualta, kuin Siida Shopista. Siidan omat tuotteet on aina valmistettu Suomessa. 

MADE IN SÁPMI 

Tuote on suunniteltu ja valmistettu kokonaan saamelaisalueella (Sää’mm, Säämi, 
Sápmi). Tuotteeseen käytetyt materiaalit voivat olla kuitenkin myös muualta peräisin. 
Saamelaisalue käsittää saamelaisten asuttaman alueen neljässä valtiossa Norjassa, 
Ruotsissa, Suomessa ja Venäjän Kuolan niemimaalla.

MADE IN FINLAND 

Tuote on suunniteltu ja valmistettu kokonaan Suomessa. Tuotteeseen käytetyt materi-
aalit voivat olla kuitenkin olla myös muualta, kuin Suomesta peräisin. 

KÄSITYÖTÄ 

Tämän tuotteen koonti ja työstö on tehty alusta loppuun käsityönä. Tämän tuotteen 
valmistamiseen tarvitaan erityisosaamista. Käsityöläisen oma tyyli ja kädenjälki näkyy 
tuotteessa. Tuotteen valmistamiseen on voitu käyttää myös käsikäyttöistä koneita 
kuten ompelukone, neulekone tai erilaisia puutyökoneita. 

YKSILÖLLINEN TUOTE 

Tällä merkillä varustetut tuotteet ovat esimerkiksi kuvioinnin, valmistustavan tai mate-
riaalien suhteen yksilöllisiä. Esimerkiksi visakoivun kiehkurat, huovutetun villan pinta ja 
luun värisävyt ovat jokaisessa tuotteessa ainutlaatuiset, eikä toista prikulleen saman-
laista tuotetta voi valmistaa. Jotkin tekijät valmistavat kuitenkin pieniä sarjoja keske-
nään samankaltaisia tuotteita pienin variaatioin. Esimerkiksi villahuivin kutoja yleensä 
kutoo samaan loimeen useamman samanlaisen tai samankaltaisen huivin. 

ELÄINPERÄINEN MATERIAALI

Tämä tuote sisältää eläinperäisiä materiaaleja. Siida Shopissa tämä tarkoittaa taval-
lisesti porosta saatuja materiaaleja, kuten nahka/sisna, sarvi/luu. Pohjoisessa porot 
saavat elää vapaasti lajityypillistä elämää. Kun poro teurastetaan, siitä pyritään käyttä-
mään kaikki mahdollinen hyödyksi. Poro myös pudottaa sarvensa joka vuosi ja kasvat-
taa aina uudet. Näin porosta saatavat materiaalit ovat ekologisia ja vastuullisia ma-
teriaaleja. Porosta saatavien materiaalien lisäksi tuote voi sisältää myös esimerkiksi 
villaa tai kalannahkaa. Kosmetiikassa eläinperäiset materiaalit voivat tarkoittaa poron 
rasvaa, mutta esimerkiksi myös mehiläisvahaa. 
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VEGAANINEN 

Tällä merkillä merkityissä tuotteissa ei ole käytetty eläinperäisiä materiaaleja, kuten 
villa, turkis, nahka tai luu/sarvi. 

MUOVITON 

Tuotteessa ei ole käytetty muoveja eikä synteettisiä polymeereja. Myös tuotteen 
pakkaus on muoviton. Tuotteeseen käytetty ompelulanka saattaa sisältää kuitenkin 
polyesteria, koska se takaa tuotteen paremman kulutuskestävyyden. Tuote saattaa 
sisältää myös pieniä määriä muoviperäistä liimaa, jos se on tuotteen kestävyyden ja 
toimivuuden kannalta olennaista.  

LUONNON RAAKA-AINE  

Olennainen osa tuotteen raaka-aineista on kerätty suoraan puhtaasta pohjoisen luon-
nosta. Tällaisia raaka-aineita voivat olla esimerkiksi marjat ja villiyritit. Tällä merkillä 
merkityllä tuotteella voi myös olla jokin Luomu sertifikaatti. 

REILUKAUPPA 

Tuotteelle tai siihen käytetylle materiaalilla on myönnetty Reilun kaupan sertifioin-
timerkki. Se tarkoittaa, että tuote on joko täysin Reilun kaupan tuottajilta ostetuista 
raaka-aineista valmistettu tai kaikki ne tuotteessa olevat raaka-aineet, joita on saa-
tavilla Reilun kaupan raaka-aineina, ovat Reilun kaupan raaka-aineita. Reilun kaupan 
sertifiointimerkki on Fairtrade International -järjestön omaisuutta. Merkki on kansain-
välisesti rekisteröity tuotemerkiksi (EU no. 009426172). Merkin käyttämiseen tarvitaan 
lupa Fairtrade Internationalilta tai sen lisensointia tekeviltä kansallisilta merkkijärjes-
töiltä – Suomessa Reilu kauppa ry:ltä.

KIERRÄTETTY RAAKA-AINE

Tämä merkki kertoo, että tuotteeseen käytetyistä materiaaleista vähintään 50% on 
kierrätettyä. Kierrätetty materiaali voi olla esimerkiksi kierrätettyä kuitua, josta on tehty 
uutta kangasta (esimerkiksi puuvilla ja polyesteri) tai vaikkapa vanhoja vaatteita, joista 
on työstetty uusia tuotteita. Hopeakorujemme hopea on lähes aina kierrätettyä.

LÄHELLÄ TEHTY 

Tällä merkillä varustetut tuotteet on valmistettu ja suunniteltu lähellä meitä, Inarin kun-
nan alueella.  Usein myös tunnemme tuottajat henkilökohtaisesti. Tuotteisiin käytetyt 
materiaalit voivat kuitenkin olla jostain muualta kuin Inarista peräisin.
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