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Lempimuisto- lemmikkien muistoesineet ovat kauniita ja arvokkaita käsityönä valmistettuja 
lasiesineitä muistuttamaan hyvästit jättäneestä rakkaasta ystävästäsi. Jokainen lemmikkinsä 

viimeiselle matkalle saattanut tietää, millaisen tyhjyyden tunteen ja ikävän lemmikin poismeno 
jättää. Muistot kuitenkin ovat tallentuneet ikuisesti sydämeen. Lempimuisto-esineet on 
tarkoitettu rakkaan lemmikin muistelemiseen, kaunis esine johdattaa mielen niihin kauniisiin 

ja ihaniin muistikuviin, jotka löytyvät sydämestä. Kaipuun keskellä Lempimuistoesineet tuovat 
jotain konkreettista ja näkyvää poismenneestä lemmikistä. Lempimuistoesineisiin saat 

ikuistettua hippusen lemmikkisi tuhkaa kauniin taidelasin sisään. Lempimuisto-mallistoon 
kuuluu veistoksia, uurnia ja muistokoruja.  
 

Lempimuisto-taidelasit valmistetaan perinteisin lasinpuhallusmenetelmin Hämeenlinnassa 
lasinpuhaltajien Marjut Nummisen ja Aino Vilppaan toimesta. Lempimuisto-esineisiin tulevaa 

lemmikin tuhkaa käsitellään kaikella asiaankuuluvalla varovaisuudella ja arvokkuudella. 
Lempimuisto-esineet valmistetaan työajan ulkopuolella lasistudion ollessa suljettuna, jolloin 
lasinpuhaltajat pystyvät keskittämään ajatuksensa vain ja ainoastaan muistoesineen 

muotoilemiseen. Uurnat ovat tarkoitettuja isommalle määrälle tuhkaa, mutta sen sijaan 
veistoksiin ja muistokoruihin tuhkaa tulee vain pieni määrä, jolloin loppuosan tuhkasta voi 

haudata tai säilyttää toivotulla tavalla. Esineen muoto ja väritys saattaa hiukan vaihdella, koska 
esineet valmistetaan yksilöllisesti käsityönä. 
 

Lempimuisto-esineissä lemmikin tuhkaa sirotellaan pieni määrä sulan lasin sisälle. Tuhka 
muuttaa muotoaan lasissa muodostaen yksilöllisen ja kauniin koristeellisen kuplakuvion lasin 

sisään. Lempimuistoesineisiin sisältyykin kaunis metafora elämänkiertokulusta, ja kuinka 
lemmikin tuhka jatkaa matkaansa siirtyen uuteen ja erilaiseen olomuotoon. 
 

Lempimuisto toimittaa muistoesineitä koko Suomen alueella. Toivomme Lempimuisto-
lasiesineiden tuovan hiukan lohtua surun keskelle. 

 

 



Veistokset joissa hippunen lemmikin tuhkaa sisällä: 
 

Unenkehrä 

Kaunis ja näyttävä veistosmainen lasipaino, halkaisija noin 11cm (+/-1cm). Viisi eri 
värivaihtoehtoa (turkoosi, vihreä, violetti, valkoinen, musta), sisällä rakkaan 

poismenneen lemmikin tuhkaa, nimikointikaiverrus alareunassa. Tuhka tekee 
esineeseen yksilöllisen kuplakuvion.  

 

 
 
 

Aava 
Aallonmallinen näyttävä veistos. Korkeus noin 16cm. Kolme eri värivaihtoehtoa 

(sinisävyinen, violettisävyinen, valko-kirkas), sisällä rakkaan lemmikin tuhkaa 
koristeena, nimikointikaiverrus etuosassa. Tuhka tekee esineeseen yksilöllisen 

kuplakuvion. Malleja ei ole vielä saatavana. 

 

Uurnat: 
 

Kauno 
Kaunis ja tyylikäs uurna. Tuhka sinetöity sisälle niin, että uurna ei aukea. Kolme eri 

värivaihtoehtoa (sinisävyinen, violettisävyinen, valko-kirkas), nimikointikaiverrus 
etuosassa. Malleja ei ole vielä saatavana. 

 

Usva 
Uurna, jonka pinnassa käytetty koristeena lemmikin tuhkaa. Tuhka sinetöity sisälle 

niin, että uurna ei aukea. Kolme eri värivaihtoehtoa (musta, luumu, valko-harmaa) 
nimikointikaiverrus etuosassa. Tuhka tekee esineeseen yksilöllisen kuplakuvion. 

Malleja ei ole vielä saatavana. 



Lasihelmikorut joissa hippunen lemmikin tuhkaa sisällä: 
 

Saaga 
Helmikaulakoru, jossa sisällä hippunen rakkaan lemmikin tuhkaa. Pyöreä, yksinkertainen malli. 

Tuhka tekee esineeseen yksilöllisen kuplakuvion. Viisi eri värivaihtoehtoa (turkoosi, vihreä, violetti, 
kirkas, musta). Helmen halkaisija noin 2,5cm. Nahkanauhassa, säädettävä nauhan pituus. Koska 
ihmisillä on monesti useampia lemmikkejä joiden lähdönhetki jossain vaiheessa koittaa, voi helmiä 

kerätä muistojen kaulanauhaan useampia.  
 

 

 
 



Kuura 
Helmikaulakoru, jossa sisällä hippunen rakkaan lemmikin tuhkaa. Sopii miehille. 

Pitkänmuotoinen, yksinkertainen malli. Tuhka tekee esineeseen yksilöllisen 
kuplakuvion. Kaksi värivaihtoehtoa (musta ja kirkas). Helmen pituus noin 3cm. 

Nahkanauhassa, säädettävä nauhan pituus.  
 

 
 

 
 

 



Muistojen sydän 
Helmikaulakoru, jossa sisällä hippunen rakkaan lemmikin tuhkaa. Sydämenmallinen. 

Tuhka tekee esineeseen yksilöllisen kuplakuvion. Kolme eri värivaihtoehtoa (punainen, 
kirkas, harmaa). Nahkanauhassa, säädettävä nauhan pituus. Helmen pituus noin 4cm. 

 

 
 

 

 


