
  

 Vantaalla 18. marraskuuta 2015 

Perinteiseen tapaan KappAhl haastaa asiakkaansa tukemaan Mannerheimin 

lastensuojeluliiton työtä lasten ja nuorten auttamiseksi. Tänä vuonna 

kampanjatuotteena on pingviinikuvioitu pyjamamallisto.  

       – Erilaiset pingviinit symbolisoivat sitä, että kaikki lapset ovat 

ainutlaatuisia ja että on tärkeää antaa heidän kaikkien olla oma itsensä, 

KappAhlin designeri Fredrik Levy sanoo. 

Tänäkin vuonna teemana on ”Hyvä sellaisena kuin olen”. Mallisto ilmentää 

lasten ainutlaatuisia persoonallisuuksia ja ominaisuuksia.  

     – Apua tarvitsevat lapset ovat lähellä sydäntämme ja hyödynnämme 

tilaisuuden esitellä Mannerheimin lastensuojeluliiton tärkeää työtä juuri tähän 

aikaan vuodesta, jolloin myymälöidemme kävijämäärät ovat huipussaan, 

KappAhlin markkinointipäällikkö Sanna Järvinen-Muhonen toteaa. 

Tänä vuonna  kerätään rahaa rajoitetulla lastenmallistolla, joka on 

valmistettu 100 % ekologisesta puuvillasta. Mallisto koostuu yöpaidasta, 

pyjamasta, vauvapyjamasta, sukista ja tohveleista. Pyjamaan ja yöpaitaan 

kuuluu mukaan pieni paita, jonka lapsi voi pukea unilelulleen. Jokaisesta 

myydystä vaatteesta lahjoitetaan 2 euroa Mannerheimin lastensuojeluliitolle 

lasten ja nuorten auttamiseksi ja tukemiseksi. 

Malliston on suunnitellut KappAhlin oma designer -tiimi. Mallisto koostuu 

erilaisilla pingviineillä ja tehosteväreillä koristelluista sinisistä, 

luonnonvalkoisista ja vaaleanpunaisista yöasuista. Pyjamien ja yöpaitojen 

koot ovat 86–116 ja vauvapyjaman koot 50–92. Mallisto on myynnissä 

myymälöissä ja verkkokaupassa.  

Lisätietoja  

Sanna Järvinen-Muhonen, markkinointipäällikkö, puh. 09-8386 300, sanna.jarvinen-

muhonen@kappahl.com 

”Hyvä sellaisena kuin olen”: ”Hyvä sellaisena kuin olen” -kampanjallaan KappAhl 

esittelee Mannerheimin lastensuojeluliiton toimintaa ja nostaa esille sanomaa, jonka 
oikeastaan tulisi olla itsestäänselvyys – että kaikki lapset ja nuoret ovat hyviä 
sellaisina kuin ovat. Mannerheimin lastensuojeluliitto on yhteydessä lasten ja nuorten 
kanssa joka päivä. Monet kertovat, että sekä ympäristö että he itse luovat painetta 
olla älykkäämpiä, viileämpiä, makeampia, pitempiä, lyhempiä, hoikempia, vahvempia, 
vaaleampia, ruskeampia, iloisempia ja parempia. He eivät yksinkertaisesti koe 
kelpaavansa sellaisena kuin ovat. ”Hyvä sellaisena kuin olen” on osa KappAhlin ja 
Mannerheimin lastensuojeluliiton lähes 10 vuotta jatkunutta yhteistyötä. Kerätyillä 
varoilla tuetaan Mannerheimin lastensuojeluliiton tukitoiminnan rahoitusta.  

*I Ruotsissa KappAhl tukee ”Hyvä sellaisena kuin olen” kampanjallaBris-järjestöä, 
Norjassa Kors på Halsen -järjestöä, Suomessa Mannerheimin lastensuojeluliittoa ja 
Puolassa Nobody’s Children Foundation (FDN) -järjestöä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KappAhl on vuonna 1953 perustettu 

johtava pohjoismainen muotiketju, jolla 

on lähes 400 myymälää Ruotsissa, 

Norjassa, Suomessa ja Puolassa. 

Liikeideamme on tarjota itse 

suunnittelemaamme edullista muotia 

monille ihmisille. Noin neljäsosa 

valikoimasta on kestävyysmerkittyä.  

2014/2015 KappAhlin liikevaihto oli n. 

4,6 miljardia kruunua ja 

henkilöstömäärä noin 4 000. KappAhlin 

osake on listattu Nasdaq Tukholma -

pörssissä. 

Lisätietoja: www.kappahl.fi 
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