
Satu-Lotta Peltola on entinen Ylen 

toimittaja, teki Ylellä lähes 40-

vuotisen uran, siitä viimeiset  

20 v Yle Uutisten  

kulttuuritoimittajana.  

Hän on myös perheenäiti ja nykyään 

käsityöläinen, joka valmistaa 

luonnonmateriaaleista ekologisia ja 

kestäviä koruja ja mielellään myös 

tilauksesta.  

 

sLottakorut 
 

www.facebook.com/korujaluonnosta/ 

Rekisteröity yritys T:mi Slottaskorut 
 

Peltolalla on yhdennaisen pieni korupaja Riihimäellä ja hän on 

rekisteröinyt korujensa tuotemerkin. 
 

Tämä tarina on koottu luennon houkuttelemana ja Suvi-Lotan 

avustamana. Kuvamateriaalin avulla jokaisella on mahdollisuus 

päästä Koruja Luonnosta -luovaan mielikuvaprosessiin mukaan.  

Kuvat antavat mahdollisuuden eläytyä materiaalien keruuseen, 

kuivattamiseen, siistimiseen, rei'ittämiseen, suunnitteluun  

ja korujen valmistamiseen. 

http://www.facebook.com/korujaluonnosta/
http://www.facebook.com/korujaluonnosta/


Luento Hämeenlinnan Seudun Kalevalaisten 

vuosikokouksessa 14.2.2022 

Mielenkiintoista luentoa saapui kuuntelemaan 16 

maskinaamaista osallistujaa.  

 

Kerääminen 
Luento kuvineen ja houkuttelevine sanoineen taikoi kuuntelijat 

loppukesän metsiin ja niityille, pihlajanmarjaterttujen alle, 

ruusupensaisiin, lehmuksen varjoihin ja tekemään löytöjä kuten 

käpyjä, eri värisiä (vihreitä, keltaisia, oransseja ja punaisia) 

ruusunmarjoja eli kiulukoita, lehmuksen valkeita samettisia 

pähkylöitä, tammenterhoja, orapihlajanmarjoja.  

Keittiöstä löytyi omenansiemeniä, kurpitsan- ja hunajamelonin 

siemeniä. Satu-Lotta kertoi keräävänsä koko kesän ajan ja 

pitkälle syksyyn materiaalia metsistä, pelloilta, pihoilta. 



Kuivaaminen 
Ks. Kuva 

Kuuntelimme asiantuntijan sanoja, kun 

saavuimme Satu-Lotan työhuoneeseen 

kiireisenä kuivaussesongin aikana. Takana on 

vihreä kuivuri ja edessä kuivumassa ainakin 

kiulukoita orapihlajanmarjoja ja tammenterhoja 

 

Kuivaaminen on haastavin osa koko luontokorujen 

tekoa: kuivauslämpötila ei saa nousta liian korkeaksi, 

muuten värit kärsivät. Toisaalta, jos lämpötila on 

matala, marjat mätänevät. 

Kodin hukkalämpötila on melko sopiva kuivaukseen 

– kun siihen vielä saa ilmavuutta. Siinä auttavat 

tuulettimet. Kuivatus kestää materiaalista riippuen 

päivistä viikkoihin 
 

Pihlajanmarjoja kuivumassa katonrajassa, 

 kodin ylösnousevassa hukkalämmössä 

Ruusupensaasta kiulukka koruksi – prosessin vaiheita 



Puhdistaminen 
Kuivatuksen jälkeen siemenistä, kiulukoista, siemenkoteloista poistetaan 

kaikki turhat. Kuvassa Satu-Lotta poistaa valmiiksi kuivaneista kiulukoista 

siemenet.  
 

Yläkuvassa on korun 

teossa tarvittavia 

työkaluja ja tarvikkeita. 

Munakotelossa on 

unikon siemenkodista 

valmistettuja koruja.  

Satu-Lotta poraa reiän 

kaikkiin  luonnon 

aineksiin.  

Lehmuksen pähkylöistä valmistettu koru 



Suunnitteleminen 
 

Satu-Lotta kertoi: ”Jokainen luontokoru on uniikki, niistä ei 

saa samanlaisia yrittämälläkään, sillä marjat ym:t ovat nekin 

luonnon muovaamia yksilöitään. 

Luonnosta kerättyjä ja kuivattuja koruaineksia pitää olla paljon, 

jotta esim. kiulukoista ja unikonsiemenkodista löytyy suhtkoht 

samanlaisia yksilöitä korvakorupareiksi.” 

 

Kuulimme, että kaulakorun ”sisällön” (marjat, pähkylät, 

siemenkodat ym) hän suunnittelee useimmiten etukäteen 

ja asettelee korun ainekset tarjottimelle järjestykseen. 

Hän toteaa, että matkan varrella järjestys saattaa 

muuttua, mutta on hyvä olla joku ”sabluuna”. Sen 

jälkeen hän pujottelee osaset yksitellen valittuun 

nauhaan esimerkiksi pyrkien symmetrisyyteen silloin kun 

se on oleellista tuotteessa kuten kaulanuhassa.  

 

Pitkän kaulakorun pujottelussa kuluu aikaa reilu pari 

tuntia, lyhyissä vähemmän. 

Kaulakorussa on mustia pimppinella-ruusupensaiden kiulukoita, 

silkkiunikonkotia ja kurpitsan siemeniä. 

Kaulakorussa on erivärisiä kiulukoita ja kurpitsansiemeniä. 



Kiulukkakorvakoruja 

Korujen myyminen 
 
Hänellä ei ole varsinaista myyntipaikkaa eikä 

verkkomyyntiä. Mutta hän esittelee toimintaansa verkossa 

ja myy tuotteitaan esimerkiksi markkinoilla ja 

käsityötapahtumissa. Mielellään hän valmistaa korun 

tilauksesta asiakkaan toiveen mukaan. 

 

Mielikuvamatkallamme pääsimme mukaan 

myyntitilaisuuteen myyntikojulle Hämeenlinnan  

keskiaikafestivaalilla 2020. Kananmunakennot toimivat 

hyvin korujen kuljetuslaatikkoina ja esittelytelineinä 
 

Allaolevista osoitteista pääset myös perehtymään koruihin 

ja niiden valmistamisen taustalla olevaan filosofiaan. 

Facebookin osoite: sLotta – koruja luonnosta 

Instagramin os: sLottakorut  
 



Kestävyys 
 

Satu-Lotta on tehnyt koruja 15 vuotta ja 

tarkkaillut sinä aikana esimerkiksi värien 

kestävyyttä. Värit haalenevat jonkin verran 

vuosien myötä. Korut ovat kuitenkin 

suhteellisen kestäviä, ei haittaa vaikka 

vahingossa korvakorut jäisivät korviin 

suihkussa.  
 

Toisaalta korujen materiaali on kerätty 

luonnosta, on siis orgaanista ja maatuu.  

Ne ovat ekologisia ja niiden hiilijalanjälki  

on olematon.  
 

Kompostoi kun kyllästyt! 
Valkosipulin kanta -korvikset 

Alla: Oravan syömät kävyt -kaulakorut 

Tammenterho -korvikset   Tammenterho hattu-korvikset 



Aidoista luonnonmateriaaleista tehtyjä koruja. 

Jokainen marja, kukka ja käpy on itse poimittu, 

kuivattu ja koruksi pujotettu. 

#luonnonkoru #luontokoru #korujaluonnosta 

 

Uniikkeja, aivan uudenlaisia, ekologisia koruja 

Suomen luonnosta. Tehty kivikoviksi kuivatuista 

ruusunmarjoista. pihlajan- ja lehmuksenmarjoista, 

unikon veistoksellisista siemnenkodista, 

tammenterhoista ja oravansyömistä kävyistä ym.  

(www.facebook.com/korujaluonnosta) 

Katinalassa 20.2.2022 

Maritta 
 

 

 

 

 

 

Kuvallinen tarina: Maritta Päivinen 

Peltola: vuosikokousluento  14.2.2022 

Tarinan kuvat: Taina Kangas, Maritta Päivinen 

ja Satu-Lotta Peltola 

Lähteet: Peltola: s-postit ja luentodiat 


