
inspiroi löytämään hyvinvointia 
tukevat suomalaiset brändit ja nauttimaan 

ekologisesti kestävästä lähimatkailusta

Sugar x Northern Spa

Sugar x Norther Spa konsepti inspiroi kuluttamaan vastuullisemmin ja naut-

timaan lähiluonnosta ympäristöä kunnioittaen. Kampanjan aikana huhti- ja 

toukokuussa Sugarin showroomilla on esillä upea kuraatio kokonaisvaltaista 

hyvinvointia vaalivia ja kesäisiin iloihin johdattelevia brändejä ja Sugar Universe 

täyttyy lähimatkailuun innostavasta sisällöstä. Universessa ulkoilmaelämään 

meitä johdattelee Taivasalla -tiimi, joka on sekoitus urbaania ulkoilijaa ja erä-

marttaa, joita yhdistää halu jakaa inspiraatiota myös muille ulkoilmanaisille. 

Kampanjajakso huipentuu 19.–20.5. Nuuksiossa järjestettävään hyvinvointiretriit-

tiin. Retriitti järjestetään yhteistyössä vastuulliseen matkailuun keskittyneen, 

korkealaatuisia majoituspalveluita tarjoavan Hawkhillin ja TWOgetherTrainingin 

hyvinvointiasiantuntijoiden Heidi Tainion ja Laura Ehnrothin kanssa.

NORTHERN SPA KAMPANJASSA MUKANA OLEVAT BRÄNDIT

BRUKETT – Brukett on käsin poimittujen 
juomaelämysten talo, jonka ekologisesti 
kestävistä tuotteista koostuva valikoima 
helpottaa hyvän maun valintoja. Fiskarsin 
Panimon, Suomenlinnan Panimon, Noita Wineryn 
sekä Ägräs Distilleryn lisäksi Brukettin 
kattaukseen kuuluu tuotteita laadukkailta 
kumppaneilta pientuottajista suurempiin 
luottobrändeihin. Kevään kiinnostavimpiin 
juomiin kuuluvat mm. Ägräs long drinkin 
maailman ensimmäinen akvaviittipohjainen 
lonkero ja uutuutena Noita urban wineryn 
sprizerit, joissa on hyödynnetty viinin 
tuotannosta yli jääneet kuoret ja rangat. 
Fiskarsin Panimon brändiuudistuksesta ovat 
vastanneet Leo Karhunen ja kuvittaja Erkki 
Toukolehto. Myös Yalumba Y series -luomuviinit 
ovat saaneet uuden ilmeen. 



HAWKHILL – Hawkhill on suomalainen, 
rehellinen ja luontoa kunnioittava perheyri-
tys, jonka perinteitä ja luontoa kunnioittava 
mökkikylä hemmottelee vieraita Nuuksi-
on Haukkamäellä. Yrityksen tavoitteena 
on edistää kestävää kotimaan matkailua. 
Hawkhillin arvomaailma näkyy kaikessa sen 
toiminnassa: mökit on rakennettu ja sisus-
tettu kestävästi ja ympäristöä kunnioittaen. 
Hawkhillin toiminta on ollut hiilineutraalia vuo-
desta 2019 lähtien ja samana vuonna yrityksel-
le myönnettiin Green Key matkailualan ympä-
ristösertifikaatti. Vuonna 2020 Hawkhill sai 
ensimmäisten suomalaisyritysten joukossa 
myös Sustainable Travel Finland -merkin. 

LILJA THE LABEL – Lilja on vuonna 2016  
perustettu suomalainen uima-asumerkki, 
jonka tähtäimessä on tuoda markkinoille 
laadukkaita ja asiakkaille vuoden ympäri 
saavutettavia tuotteita kuluttajaystävällisin 
hinnoin. Lilja valmistuttaa pienen määrän 
tuotteita kerralla varmistaakseen uniikin 
tuotevalikoiman sekä välttääkseen tuoteyli-
jäämää. Osa tuotteista on ennakkotilattavissa.

Liljan tuotteet valmistetaan eettisesti kier-
rätysmateriaaleista (ECONYL® ja REPREVE®) 
Balilla sijaitsevalla perheomisteisella pien-
tehtaalla, joka on erikoistunut ainoastaan 
uima-asujen ja urheiluvaatteiden valmistuk-
seen. Lilja the Label vierailee tehtaalla sään-
nöllisin väliajoin pitäen silmällä työoloja ja 
toiminnan eettisyyttä.

Liljan kesän 2022 ensimmäinen kokoelma 
Vesi on tyylikäs, minimalistinen ja harmoni-
nen, veden liikkeistä ja rauhoittavista sini-
sen sävyistä inspiroitunut mallisto.

Uusin, ennakkotilattavissa oleva Groovy Era 
kokoelma taas on saanut inspiraationsa 
60-luvulta. Malliston neljä uutta printtiä on 
nimetty 60-luvun ikonisten naisten mukaan. 
Yoko, Farrah, Olivia ja Bianca edustavat herkul-
lisia vintage-printtejä yhdistettynä ajatto-
miin leikkauksiin.



MOI FOREST – Moi Forest on kehittänyt 
palkitun Forest Dust Multipurpose -monitoi-
mivoiteen ja Nurturing Forest Dust Baby Cream 
-voiteen rinnalle ajankohtaisen uutuuden, 
joka vie käsivoiteen uudelle tasolle. Moi 
Forest After Care Hand Cream on suunniteltu 
erityisesti tasapainottamaan käsien mikro-
biomia runsaan käsien pesun ja käsidesin 
käytön jälkeen. Käsivoide sisältää tutkitusti 
mikrobiomia vahvistavan Reconnecting Natu-
re™ -mikrobiuutteen lisäksi muun muassa 
hoitavaa puolukka- ja kauraöljyä, ravitsevaa 
karitevoita, kosteuttavaa koivunmahlaa sekä 
ihoärsytyksiä hillitsevää niaouliöljyä.

PAROLAN ROTTINKI – Sugarin showroo-
milla spa-tunnelmaa luovat Parolan Rottingin 
upeat rottinkikalusteet ja piensisustustuotteet. 
Parolan Rottinki on käsintehtyihin rottinki-
kalusteisiin erikoistunut perheyritys, jonka 
perustivat Toini ja Aulis Herranen vuonna 1967. 
Nykyään yritystä johtaa Herrasten tytär Anitta. 

Rottinki on ekologinen luonnontuote. Se 
viihtyy trooppisilla alueilla puita kasvunsa tu-
kena käyttäen. Siksi rottingin käyttö suojelee 
alueiden metsiä. Korjuu tapahtuu käsityönä, 
samoin tuotteiden valmistus. Vuonna 1986 
Indonesia kielsi rottingin viennin maasta. 
Parolan Rottinki siirsi tuolloin tuotantonsa 
sinne missä raaka-aine on. Uusien mallien 
suunnittelu tapahtuu Suomessa – näin syntyy 
huonekaluja, jotka sopivat skandinaaviseen 
sisustusmakuun. 

Korkealaatuiset, rakastetut tuotteet ovat 
saaneet rinnalleen Vuosikertaklassikkoja, jotka 
jatkavat klassikoiden tarinaa tuomalla nouse-
vien suomalaisten muotoilijoiden näkemyk-
sen osaksi kalustelegendaa ja sen maailmaa. 
Parolan Vuosikertamallisto toteutetaan joka 
vuosi ja sen tuotteita on saatavilla rajoitet-
tu erä. Vuoden 2021 Vuosikertaklassikko oli 
muotoilija Hinni Korpelan uusi tulkinta Paro-
lan klassikosta, Aulis-riippukeinusta. Vuosiker-
taklassikon kaveriksi syntyi myös ilmeeseen 
sovitettu rahi. Vuosikertaklassikko 2022 
julkaistaan Sugarin pressipäivillä 27.–28.4.



Northern Spa vaikuttajaretriitti järjestetään 19.–20.5. luonnon helmassa 
Nuuksion kansallispuistossa. Vastuullisesta toiminnastaan tunnettu, laaduk-
kaita majoituspalveluja tarjoava Hawkhill tarjoaa retriitin vieraille käyttöön 
upean kelohirrestä rakennetun Villa Adelen.

Tapahtuman keskiössä on luonnosta- ja tapahtumapaikan puitteista nautti-
minen, hyvinvointi ja hyvinvointia tukeva ruokavalio. Tapahtumassa vieraista 
huolehtivat TWOgetherTrainingin hyvinvointivalmentajat Heidi Tainio ja Laura 
Enroth. Tapahtuma tarjoaa valituille lifestyle-vaikuttajille mieleenpainuvan 
elämyksen puhtaan luonnon ja lempeän yhdessäolon merkeissä.

Vastuullisesta lähimatkailusta tunnettu 
Hawkhill tarjoaa hyvinvointiretriitin 
ylellisessä ja ympäristöystävällisessä 

kelohuvilassa, Villa Adelessa

Sugarin uudelta showroomilta Kaisaniemessä, osoitteessa Vilhonkatu 4,  
löydät Northern Spa tuotekuraation. Online showroomin koontiin pääset tästä. 

Tiedustelut:

Noora Westerlund: 050 351 2815, noora@sugarhelsinki.com
Oona Pohjolainen: 045 266 4212, oona@sugarhelsinki.com


