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Tavarantoimittajia

Wulff Naxor

- avaimenperät, lehtiöt, etc. omat tuotteet. Avustavat suunnittelussa hyvin paljon.

Ohlsson & Lohaven

- hauskoja, vähän erilaisia tuotteita

- sekä yleinen valikoima että museon omat "logotuotteet"

- alkaa olla aika monessa museokaupassa jo käytössä, tekee museokaupoista saman näköisiä

Nauticalia

- merelliset tuotteet

- laatu vaihtelevaa

- miinuksena se, että näitä löytyy jokaisesta merellisestä museosta

Maija Peltonen Tmi

- pieni kynttiläpaja

- näitä löytyy varmasti vähän joka paikkakunnalta, mutta meille hyvä tuote on ollut 
tervavenekynttilät, joita ei ole toistaiseksi löydetty muualta

Tom Ojanperä

- pläkkiseppä Kokkolasta

- yhden miehen paja, joten toimitusmäärät voivat aiheuttaa ongelmia

Saippuaverstas Solina
- mm. logosaippuat

Nahkapaja Enne

- uusi toimittaja

- kivannäköisiä ja erilaisia tuotteita nahasta, ei pelkkää kukkaroa

Lanzfeld
Likiz
Kustantaja Laaksonen (Kirjatuotteet)
Vivantti
- erittäin hyvä palvelu, nopea tavarantoimitus ja kohtuulliset hinnat, mutta lelujen tuotantoprosessi ei 
ole kestävän kehityksen mukainen.
Aurora Operari
- taideaiheiset lahjatavarat ja sisustustuotteet
LOQI Piffany Copenhagen
- kauppakassit
Paratiisipuu 
- lahjatavarat
- asusteet
Ohlsson & Lohaven
National Pen
- kynät
Scala collection
- omalla grafiikalla teetetyt kotimaiset tekstiilit
Saintex
- kotimaiset pehmoheijastimet omalla mallilla
Tikkurituote
- poronnahkarukkaset ja tossut
Wigel
- poronnahkaiset kukkarot ja korttipussit yms.
Kaima
- poronnahkaiset korvakorut
Jussakka
- poronnahkaiset korut



Armi Mikkilä

-tinalanka-sisnanahka rannekorut

Kotimaiset lasistudiot, esimerkiksi Lasisirkus, Lasismi, Mafka&Alakoski

Likiz

- valokuvapainetut tekstiilit

IlonPolku

- lahjatavarat, postikortit (on muitakin erilaisia tuotteita)

Vivantti

- lelut, lahjatavarat

Putinki 

- valmiita kortteja ja paperituotteita 

BIS records

- cd:t

Viilupuu / Pieksämäki

- viilupuiset tarjottimet omilla kuvilla

Pala-pala

- avainkaulanauhat kotimaisesta jämämuovista

Kouvolan Lakritsi Oy

- lakuja muovipussissa, joita pakkaamme itse "omaksi tuotteeksi"

Ohlsson & Lohaven

- esim. magneetit

Läkki ja Lelu K. Gråholm

- peltituotteet esim. lasten leluserviisi

Pläkki- ja peltituote T. Ojanperä 
- peltituotteet esim. lyhdyt
Mauntekijä 
- esim. toffeenekut

Tamperelainen PisamaDesign

- käsinpainettuja tekstiilituotteita kierrätysmateriaalista.

Manchester Minerals

- mineraalit

Vivantti

-pehmolelut ja matkamuistot

MainioSavi:

- käsityönä tehtyä kotimaista keramiikkaa

SkönaTing

British Fossiles

Ohlsson&Lohaven

Paperisilppuri

Olehyvä

Luonnontuote Oy

Putinki

Atena kustannus

Nemo

Aurinko kustannus

Poesia

Paahtimo Papu

Tavarantoimittajia



Teeleidi
Foodin
Loqi
SEO
Ohlsson & Lohaven
- Museon omat tuotteet:  magneetit, tarjottimet ym.
Tarinavakka
- lelut
Weiste
- kausituotteet (joulu, pääsiäinen)
MinDeco
- kosmetiikkatuotteita
Suvi Kari 
- Heijastimia
Metka 
- kahvia, teetä, karkkeja
Kierti
- kodin tarviketta
Epäonnistunut tyttö 
- kortteja, kasseja, laukkuja
Come to Finland 

- kortteja, magneetteja

Metropolis 

- paikallisista maamerkeistä tehtyjä paitoja, kasseja, julisteita

Magnetomania

- magneetit ja museotuotteet omalla kuvalla. Kohtuulliset minimimäärät, 
luotettava palvelu.

Scanglas

- käsinpuhalletut pohjoismaiset replikalasit sekä rautatuotteet yms

Ohlsson & Lohaven

- taide ja tiedejuttuja, leluja, mittatilaustavaroita,

Thames & Hudson Per Burell ym. edustukset

Prestel 

Elisabeth Harder-Kreimann ym. edustukset

High Peak 

Liikelahjat Antti Honkala

Grano

Sointu Slavov

Tavarantoimittajia


