
Rosa-korut on suunnitellut ja valmistanut 
Marja Arola. Koulutukseltaan hän on
kultaseppä (WIA) ja taideopettaja (LAMK).

Arola on työskennellyt kultaseppänä Timcen 
Jewellery:ssa sekä kultaseppänä ja suunnit-
telijana Kalevala Korussa, jossa työ jatkuu 
edelleen. Lisäksi hän on koordinoinut kehitys-
yhteistyöprojekteja. Kultainen mahdollisuus 
-projektissa Ghanassa hänen vastuullaan oli 
kahden kultaseppäpajan ja jalokivilaboratori-
on rakentaminen sekä koulutus.

Marja Arolan uniikit korumallistot pohjautuvat 
hänen omiin luontokokemuksiinsa. 
Inspiraationsa hän ammentaa luonnosta: 
tuulesta, metsästä ja merestä.

”Eettisyys on minulle tärkeää ja yritän vaikuttaa 
näyttelyideni välityksellä maailmaan positiivisesti. 

Teokseni käsittelevät ihmisyyttä ja ihmisenä 
olemista monella tasolla. Viimeisimmässä 

näyttelyssäni, Koiranelämää, oli kuvia kulkukoirista 
ympäri maailmaa ja koira-aiheisia koruja. Korujeni 

materiaalit vaihtelevat huovasta kalannahkaan 
ja kullasta jalokiviin.”

Rosa-korut on valmistettu makeanveden helmistä ja hopeasta. Jos hopea 
tummuu, niin korun voi puhdistaa kastamalla sen nopeasti hopeanpuhdis-
tusaineeseen ja huuhtelemalla sen välittömästi lämpimällä vedellä.
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www.marjaarola.fi

ROSA
Design by Marja Arola

Helmen pyörä muoto
ja himmeä hohde, rosa väri

– sensuelli naisellisuus.

Hopeiset lehdykät
kaareutuvat suojelevasti

– äidin halaus ja sylin lämpö.

Keveys ja liike,
haavoittuvuus ja vahvuus.
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Kaikki tuo yhdistyy
Marja Arolan Demarinaisten 
110-vuotisjuhlan kunniaksi 

suunnittelemassa
Rosa-korusarjassa

– ja naisen elämässä.

Rosa-sana tarkoittaa kulttuurista ja kielestä 
riippuen ruusua, vaaleanpunaista,

ruusunpunaista tai kastetta.

www.demarinaiset.fi 
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www.demarinaiset.fi

MUISTATHAN ÄÄNESTÄÄ 
–vain annetut äänet 
lasketaan!

Ennakkoon missä 
tahansa yleisessä 
ennakkoäänestyspaikassa: 
ke–ti 17.–23.10.2012

tai

Vaalipäivänä, su 28.10.2012, 
äänestys vain omassa 
äänestyspaikassa, 
joka on mainittu kotiin 
tulleessa ilmoituskortissa.

Sosialidemokraattiset Naiset . 
Hyvinvoinnille välttämätön.
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Sanoista tekoihin 
–suurella 
sydämellä!

Toimivan 
arjen puolesta, 
äänestä demaria!

HELSINKI

Jaana Alaja 
www.jaanaalaja.fi

Maija Anttila
www.maijaanttila.net

Koulutus ja kasvatus ovat paras tae 
tasa-arvoon.
Olen sijaisäiti, erityisluokanopettaja ja 
pääluottamusmies

Kuntapalveluissa on tärkeää 
pysyvä ja ammattitaitoinen 
henkilöstö

Kulttuuri on tärkeä 
osa kaupunkilaisten 
hyvinvointia

Yhteystiedot:
puh. 050 3809662

Hyvä Helsinki kaikille, 
myös ikäihmisille!

Kokenut kaupunginvaltuutettu, 
monissa liemissä keitetty. 

Sairaanhoidon opettaja. 
Näissä vaaleissa ratkaistaan 
kunnan peruspalvelujen 
tulevaisuus.

Haluan parantaa terveys- 
ja vanhustenpalveluja ja 
hyvää asumista. Ne ovat 
ikäihmisen turva.

Yhteystiedot:
maija.anttila@kolumbus.fi
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Jaana Aaltonen
www.aaltonenjaana.fi
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Irmeli Ahola
www.blogit.demari.fi/irmelinkuntavaalit2012

Henki ja Elämä Pelissä.

Syntyperäinen helsinkiläinen 
terveydenhoitaja, jolla on yli 30 vuoden 

julkisenterveydenhuollon kokemus.
Vaalilauseeni ”Henki ja Elämä 

Pelissä” kertoo, että näissä 
vaaleissa ratkaistaan 

meidän kaikkien kohdalta 
terveyspalvelujen 
tulevaisuus.

Yhteystiedot:
puh. 044 024 6522

irmelah@helsinkinet.fi

www.facebook.com/jaana.aaltonen2

Stoppi Stadin asuntopulalle.

Kaupunkiin on rakennettava 
nopeasti lisää koteja. Tyhjille 

tonteille – myös liiketonteille 
– on rakennettava edullisia 
vuokra-asuntoja.

Terveydenhoito, päivähoito 
ja vanhushuolto on 
säilytettävä lähellä ihmisiä. 

Nuoret eivät kuulu kaduille, 
nuorisotilat takaisin lähiöihin. 

Ränsistyneet ostarit on 
korjattava.

Yhteystiedot:
jaana.aaltonen@elisanet.fi
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