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Meidän tarina 

Isoisäni oli puuseppä. Hän niitti mainetta modistien 
keskuudessa taitavasti veistämillään hattutukeilla. 
Isoisä toi hatut osaksi perheemme tarinaa. 
Myöhemmin, Alpon poika Jorma jatkoi työtä 
hattujen parissa. Hän laajensi ja kehitti yritystä 
vuosikymmenet kunnes oli aika jälleen siirtää se 
seuraavalle sukupolvelle. 
Silloin minä loin KN Collectionin.
Minä uskon, että meille jokaiselle on olemassa 
täydellinen hattu. Mallistossamme on sekä klassisia 
että trendikkäitä tuotteita — ne kaikki valmistetaan 
pienissä perheyrityksissä Italiassa ja Puolassa  
tarkkaan-valikoiduista materiaaleista. Olemme 
myös laajentaneet hatuista tyylikkäisiin ponchoihin 
ja huiveihin.
Lähde ennakkoluulottomasti sovittelemaan erilaisia 
hattuja. Kuten mottomme kuuluu: 
”Jokaiselle on olemassa se täydellinen hattu.”
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Kati Niemi otti KN Collectionin 
johdettavakseen vuonna 2008. Siitä asti 
hän on luonut uutta brandi- imagoa sekä 
muokannut hattu- ja asusteyhtiön 
ulkonäköä. KN Collection on laajentunut 
myös ulkomaille, ja tuotteet ovatkin jo 
myynnissä niin Ruotsissa kuin Venäjällä. 
Uusin lisäys tuotekokoelmaan ovat tyylikkäät 
ponchot ja huivit. 
Miten kuvailisit Kn Collectionia brändinä?
“Laatu & Design. KN Collection tuo 
markkinoille raikkaita ja muodikkaita 
tuotteita. Suunnitteluvaiheessa 
yhdistelemme klassista ja uutta. 
Leikittelemme värien, designien ja 
materiaalien kanssa, mutta panostamme 
myös tuotteidemme käytännöllisyyteen. 
Läheinen yhteistyö Italialaisten ja 
Puolalaisten kolleegoidemme kanssa toimii 
erinomaisesti, ja olemme mukana joka 
askeleella aina materiaalien 
valintaprosessista viimeistellyn tuotteen 
pakkaamiseen.”
Mikä on mielestäsi haastavinta tällä 
alalla?
“Hatut ovat hyvin spesifioitu tuote. Vaikkakin 
asiakaskuntamme kasvaa        jatkuvasti, ja 
hatuista on tullut jokapäiväinen asuste, on 
myös paljon heitä jotka aristavat sen ostoa.”            

Lyhyt juttutuokio, toimitusjohtaja 
ja taiteellinen johtajan, Kati 
Niemen kanssa

Kati Niemi 

Kuvat Vuokko Salo
Teksti Tytti Rekosuo



KN Collectionin 
valikoimaan kuuluu monenlaisia 
päähineitä klassisista 
huopahatuista huolettomiin 
myssyihin, mutta erikoisuutemme 
on moneen tilanteeseen sopiva 
pipohattu, joka on sopivasti 
jotakin siltä väliltä. Tarjoamme 
laajan hattuvalikoiman lisäksi 
myös paljon värivaihtoehtoja, 
joista löytyy jokaiseen makuun 
mieluisa sävy. 

Päähineet valmistetaan 
pääasiassa tšekkiläisestä neitsyt 
villasta sekä italialaisesta 
huovutetusta villasta.

Uskomme, että hatut sopivat 
kaikille ja kaikenlaisille ihmisille. 
Moni epäröi hatun käyttämistä ja 
kuvittelee, etteivät hatut sovi 
hänelle, mutta haluamme KN 
Collectionilla kumota tämän 
harhaluulon. Hattu sopii ihan 
kaikille eikä sen käyttämistä 
tarvitse arastella.



Muotikuiskaaja ELLE lehti Piia 
Dahlman
https://www.elle.fi/muotikuiskaaja/puke
udu/vahvat-suomalaiset-yrittajanaiset/

Suomen suosituin Lifestyle blogi -
Pupulandia Jenni Rotonen 
http://pupulandia.fi/2017/11/15/vilukiss
an-syksyinen-lempityyli-musta-morko-
ja-glittersukat/

Iina Moukola Mou mou (Nuorempi 
lukijakunta)
https://www.idealista.fi/moumou/2017
/11/lounasskumpat-southpark-
ravintolassa/

Milla Kuoksa – Lack of colour 
(nuorempi lukijakunta)
http://www.millakuoksa.fi/2017/11/11/2
0735/

Hanna Väyrynen Strictly Style- Valittu 
3 kertaa vuoden parhaaksi blogiksi 
(tämä on kaupallisin blogi)
https://www.idealista.fi/strictly-
style/2017/11/onnellisesti-
keskenerainen/
https://www.idealista.fi/strictly-
style/2017/11/34789/
https://www.idealista.fi/strictly-
style/2017/10/suosikkikenka-syksyyn/

Nelliina Niina Tapojärvi (Hän on 
täydellinen hattumalli)
https://www.kodinkuvalehti.fi/blogit/nel
liina/edinburghin-matka-asupaivakirja-
ja-pari-sanaa-reissuun-pakkaamisesta

Veera Tyyliä metsästämässä (XL-muoti, 
hyvin rempseä tyyli ja ihana tyyppi)
https://www.menaiset.fi/blogit/tyylia-
metsastamassa/haluan-korvani-
lampimina-ja-nutturan-kuohkeana

Media osumat 2017
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