
Arela – Fredrikinkatu 29,
00120 Helsinki

www.arelastudio.com
press@arelastudio.com

/ 4Tiedote — 13.3.2019
For Good kestävyyskonsepti

1

Arela For Good
Vaatteiden kestävyyskonsepti

Kashmirneuleistaan tunnetun Arelan For Good -kestävyys-
konsepti kiinnittää huomiota kulutusvalintoihin ja kannustaa
huoltamaan vaatteita niiden eliniän pidentämiseksi.

For Goodiin kuuluu neuleiden hoitopalvelu, käytettyjen
neuleiden takaisinotto ja second hand -myynti, neuleiden
hoitotarvikkeet sekä kierrätetystä kashmirista valmistetut
tuotteet.



Arelan vaatteet valmistetaan kestävistä ja hyvälaatuisista luonnon-
materiaaleista, ja yritykselle on tärkeää, että arvokkaista materiaaleista
valmistetut tuotteet säilyvät käytössä mahdollisimman pitkään.

”Vaatteiden kertakäyttökulutus ei ole tätä päivää – se on raskasta
ympäristölle ja epämielekästä meille kaikille” sanoo Arelan perustaja,
suunnittelija Maija Arela.

Arela on alan edelläkävijänä tarjonnut neuleiden huoltopalvelua
asiakkailleen jo vuodesta 2011. Kuluneiden vuosien aikana
suhtautuminen vaatteiden kuluttamiseen ja huoltamiseen on ehtinyt
muuttua huomattavasti.

”Huoltopalvelu on kasvattanut suosiotaan kuluneiden vuosien aikana.
On ilahduttavaa huomata, että arvostus laadukkaita vaatteita kohtaan ja
halu pitää niistä huolta alkaa olla normi, ei poikkeus”, Maija kertoo.

Huoltopalvelussa asiakas tuo neuleensa Arelan liikkeeseen Kämp
Gardeniin tai tilaa palvelun verkkokaupassa. Sen jälkeen Arelan tekstiili-
alan ammattilaisista koostuva huoltotiimi pesee neuleet, kampaa niistä
nukan pois ja höyryttää muotoonsa. Paikkauksia, korjauksia ja tahran-
poistoja tehdään tarvittaessa. Käsittelyn jälkeen neule on kuin uusi.

Arelalla on myös oma hoitotuotteiden sarja, johon kuuluu mm. neule-
kampa nukanpoistoon ja uutuutena biohajoava, Suomessa valmistettu
neuleiden pesuaine.

”Meille on tärkeää auttaa asiakkaita pitämään itse huolta neuleistaan,
sillä säännöllisellä hoidolla ne pysyvät parhaassa kunnossa”, Maija
kertoo. ”Neuleiden huoltaminen on myös omiaan lisäämään vaatteen
arvostusta, mikä on tärkeää etenkin kun kyseessä on arvokkaasta
luonnonmateriaalista valmistettu vaate.”

Huoltopalvelulla kerta-
käyttökulttuuria vastaan
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Neuleiden takaisinotto-ohjelma mahdollistaa neuleiden pitkän elin-
kierron. Arela ei halua takaisinotto-ohjelmalla kannustaa heräteostok-
siin. Tarkoituksena on antaa kanta-asiakkaille mahdollisuus palauttaa
kiertoon sellaiset neuleet, jotka eivät enää saa käyttöä, jotta ne voivat
ilahduttaa vuorostaan seuraavaa omistajaansa.

Arela ottaa käytettyjä neuleita vastaan liikkeessään Kämp Gardenissa.
Takaisinotetut neuleet pestään, korjataan ja huolletaan Arelan studiolla.
Jos neule on kulunut täysin puhki, käytetään sen materiaali paikkojen ja
muiden kierrätystuotteiden valmistukseen. Neuleen palauttanut asiakas
saa vastineeksi 20% alennusta uudesta – tai käytetystä – Arela-neuleesta.

Takaisinotto-ohjelma takaa
neuleiden pitkän eliniän

Kierrätystuotteet antavat
materiaalille toisen elämän

Loppuun kuluneista neuleista Arela valmistaa paikkoja huoltopalvelun
tarpeisiin sekä mm. unimaskeja. Materiaalin loppuun käyttäminen sopii
hyvin yrityksen filosofiaan.

”Neuleemme muotoonneulotaan, eikä valmistusprosessissa mene yhtään
materiaalia hukkaan,” pääsuunnittelija Anni Arela kertoo. ”Meille on
tärkeää, että voimme käyttää raaka-aineen uudelleen myös sen jälkeen,
kun vaate on poistunut alkuperäisestä käytöstä, jolloin yhtään
materiaalia ei päädy kaatopaikalle”.

Kestävyysajattelu näkyy Arelan toiminnassa läpi koko yrityksen suunnit-
telusta lähtien. Yritys pyrkii toiminnallaan luomaan mallin, jossa ei
tuoteta turhaa eikä keinotella alennusmyynneillä. Tuotteiden hinnat
pyritään pitämään mahdollisimman saavutettavina niin, että voidaan silti
tuottaa vaatteet eettisesti ja laadukkaasti. Vaatteista otetaan vastuu
loppuun asti ja verkkokauppatilaukset postitetaan uudelleenkäytettävissä
RePack-pakkauksissa.
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For good lyhyesti For Good [=pysyvästi, ainiaaksi] on on tuotteiden, palveluiden ja
tapahtumien konsepti, jonka tavoitteena on

1. pidentää vaatteiden käyttöikää lisäämällä tietoisuutta vaatemateriaaleista,
tuotannosta ja vaatteiden hoidosta

2. keskustella pukeutumisen ja vaatevalintojen merkityksestä

Arela on suomalainen vaatebrändi, joka tunnetaan pitkäikäisistä
neuleistaan, laadukkaista materiaaleistaan ja värien käytöstä. Arelan
kestävyystoimintaan kuuluu mm. neuleiden hoitopalvelu, jota yritys on
tuottanut vuodesta 2011, neuleiden takaisinotto ja second hand -
myynti, sekä kierrätetystä kashmirista valmistetut tuotteet.

Äidin ja kahden tyttären johtama yritys suunnittelee ajankohtaisia
vaatteita ja asusteita jotka imartelevat erilaisia kehotyyppejä minima-
lismillaan. Arelan minimalistinen eleganssi on huomattu kansainvälisissä
julkaisuissa kuten Voguessa ja New York Timesissa ja brändin
jälleenmyyjiin kuuluu mm. englantilainen tavaratalo Harvey Nichols.

—
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