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Poikkeukselliset ajat synnyttivät harvinaislaatuisen kotimaisten korujen 

kaupan jouluksi tukemaan pienyrittäjiä ja alan tunnettavuutta 

Juuri avattu kotimaisten korujen joulukauppa tuo yhteen korualan taitajat ja kuluttajat sekä korut, 
jotka syntyvät Suomessa taitavissa käsissä aidoista materiaaleista ja saavat muotonsa rohkeudesta ja 
uskalluksesta. Intohimo kotimaisiin koruihin sekä tahto tukea alan pienyrittäjiä ja lisätä tietoisuutta 
kotimaisen korutarjonnan monipuolisuudesta synnytti jouluksi uudenlaisen korujen pop-up -
verkkokaupan. Loppiaiseen auki asti oleva Kotimaisten korujen joulukauppa on Jules & Berylin 
voittoa tavoittelematon hanke.  

Yhden naisen ideasta yhteiseksi ponnistukseksi 

Kipinä joulukaupan syntyyn lähti joulukaupan ideoitsijan Johanna Lundánin muistellessa yrityksensä 
Jules & Berylin keväällä 2020 Facebookissa järjestämää Kotimaisten korujen ystävämyyntiä. 
Marraskuun lähestyessä sekä kuluttajien ja yrittäjien toive tapahtuman jatkosta joulun aikaan 
muistui mieleen. Facebook kauppapaikkana ei palvellut osapuolia parhaalla mahdollisella tavalla ja 
päätös markkinapaikan siirtämisesti oikeaksi verkkokaupaksi syntyi päättäväisesti. Vaikka 
verkkokaupan rakentaminen parissa viikossa tuntui isolta urakalta ja lähdimme haasteeseen, sillä 
ennenkin intohimolla ja tarmokkuudella mahdottomasta on tehty mahdollista. Nyt valittu formaatti 
helpottaa kaupankäyntiä sekä kuluttajien korujen selailua ja ostosten tekemistä turvallisin 
maksutavoin.  

Kotimaisten korujen joulukauppa on myynninedistämisalustojen- ja tapahtumisen sijaan oikea 
kauppa 

Koronan vuoksi peruutettujen tapahtumien listalla ovat myös useat joulumarkkinat- ja torit, joissa 
perinteisesti alan toimijat tekevät joulumyyntiään. Tilalle on tullut useita virtuaalisia monialaisia 
myyntitapahtumia, joissa kuluttajia ohjataan yrittäjien verkkokauppoihin. Kotimaisten korujen 
joulukauppa puolestaan toimii itsenäisenä kauppana, jossa suurempaan valikoimaan voi tutustua 
yhdessä paikkaa. ”Lisäksi emme halunneet unohtaa pienyrittäjiä, joilla ei ole omaa verkkokauppaa. 
Valitsemassamme formaatissa myös yrittäjät, joille ei ole verkkokauppaa pääsevät tekemään 
joulumyyntiä monien peruutettujen tilaisuuksien sijaan.”, lisää Lundán. Joulukauppa on myös 
joulukaupan myyjien yhteinen ponnistus, joka osoittaa periksiantamattomuutta sekä yhteistyön 
voiman.  

Joulukaupassa poikkeuksellisen laaja valikoima kotimaisia koruja 

Kaupassa on tarjolla yli 20 alan toimijan koruja. Valikoimassa on tällä hetkellä lähdes 300 erilaista 
Suomessa valmistettua korua ja määrä kasvaa päivittäin. Joulukaupasta asiakas ostaa koruja suoraan 
niiden suunnittelijoilta ja valmistajilta ilman välikäsiä. Valikoimissa on mukana myös Vuoden koru -
kilpailun finalistikoruja sekä Vera Korpilaakson korukuvituksista tehtyjä sisustusjulisteita.  

”Vaikka mieli tekisikin nimittää joulukauppaa jopa lähiaikojen suurimmaksi ja monipuolisimmaksi 
kotimaisten korujen tapahtumaksi, voin ainakin todeta monipuolisen kotimaisten korujen valikoiman 
olevan sellainen, jota en itse ole ennen nähnyt samassa paikkaa.”, kertoo Lundán iloisena. 

Joulukaupan valikoima esittelee samalla kotimaisen korualan moninaisuutta 



 

 

Sen lisäksi, että korujen laaja valikoima on luonut kuluttajille paljon valinnan varaa, on valikoima 
entistä monipuolisempi kuin esimerkiksi ketjuliikkeiden myymälöissä. Tämä mahdollistaa 
persoonallisten ja erottuvien korulahjojen ostamisen, sillä valikoimissa on myös useita uniikkikoruja. 
Korujen materiaaleissa pääosa on tehty kullasta ja hopeasta sekä lisäksi saatavissa on myös 
jalokivikoruja. Suunnittelijoiden omanlaiset muotokielet tekevät valikoimasta mielenkiintoisen.  
”Samaan aikaan teemme tutuksi kuluttajille kotimaisten korujen laajaa ja monipuolista tarjontaa”, 
lisää Lundán.  

Ostos Kotimaisten korujen joulukaupasta on lisäksi tärkeä tuki pienyrittäjille ja alan toimijoille - myös 
alan osaamisen säilyttämisen näkökulmasta. Tehdessä vastuullisia ja kestäviä koruostoksia, on 
samalla mukana tukemassa kotimaista työtä ja alan osaamista. 

KOTIMAISTEN KORUJEN JOULUKAUPASTA 

Jules & Berylin Kotimaisten korujen joulukauppa on verkossa tapahtuva myyntitapahtuma pop-up  -

verkkokaupan muodossa. Joulukauppa palvelee 26.11.2020 – 6.1.2021. Kotimaisten korujen joulukauppa tuo 

yhteen alan taitajat ja kuluttajat sekä upeat Suomessa valmistetut korut. Joulukaupasta kuluttajilla on 

mahdollisuus ostaa uniikkeja ja persoonallisia koruja suoraan niiden suunnittelijoilta ja valmistajilta. Jules & 

Berylin tarjoaman palvelun kautta korut ovat esillä ja ostettavissa yhdestä paikkaa. Myyjinä alustalla toimii alan 

ammattilaiset, jotka valmistavat koruja kultaseppäkulttuurin silmin pääsääntöisesti jalometalleista. Asiakas 

tekee ostoksensa palvelussa suoraan kultakin korumuotoilun ammattilaiselta. Tilauksen jälkeen kukin 

suunnittelija toimittaa tuotteet ostajalle suoraan omalta pajaltaan. Kotimaisten korujen joulukauppa on Jules & 

Berylin voittoa tavoittelematon hanke kotimaisen korualan tunnettavuustyön eteen sekä alan yrittäjien 

tukemiseksi.   

JULES & BERYLISTÄ  
Jules & Beryl Oy:n intohimona on saada kotimaisten korujen ääni kuuluvammaksi tuomalla kotimaiset korut 

suuren yleisön tietoisuuteen hyödyntämällä luovia ja innovatiivisia keinoja yhdistää korujen tekijät ja 

kuluttajat. Yrityksen toimintaa ohjaa yrityksen perustajan Johanna Lundánin missio: Kotimaiset korut 

ansaitsevat saada äänensä kuulluksi, korujen tekijät työnsä näkyväksi ja korujen ystävät omaa persoonaansa 

kuvastavia koruja ostettavakseen. 

Jules & Berylin hankkeisiin kuuluu myös Vuoden koru -kilpailu, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta 
kotimaisen korutarjonnan monipuolisuudesta, kannustaa muotoilijoita uusiutumiseen ja luovuuteen sekä 
edistää alan taloudellisia menestymisen mahdollisuuksia. Kolmatta kertaa järjestettävän kilpailun yhteistyössä 
on mukana Suomen Kultaseppien Liitto ja Suomen Kellomuseo. Voittajan äänestys alkoi viime viikolla ja 
finalistikorut ovat esillä myös Suomen Kellomuseon näyttelyssä. 

LISÄTIEDOT  

• Johanna Lundán, johanna@julesandberyl.fi, 040 5380 433 
• Joulukaupan verkkosivustolta: https://www.julesandberyl.fi/joulukauppa/ 

• #korujenjoulukauppa 
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