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MIKSI  M INÄ TEEN HATTUJA 
Isoisäni Alpo oli puuseppä. Hän niitti mainetta modistien keskuudessa taitavasti 

veistämillään hattutukeilla. Isoisä toi hatut osaksi perheemme tarinaa. Myöhemmin 
Alpon poika Jorma, isäni, jatkoi työtä hattujen parissa. Hän laajensi ja kehitti yritystä 

vuosikymmenet kunnes oli aika jälleen siirtää se seuraavalle sukupolvelle.

 Silloin minä loin KN Collectionin.  

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.

 Hatut kuuluvat kaikille. Ajatuksella valittu päähine viimeistelee asukokonaisuuden. 
On palkitsevaa nähdä katukuvassa, kun joku on yhdistänyt KN Collection -hatun tai 
-asusteen osaksi omaa tyyliään, oli se sitten klassinen tai viimeisimpien virtausten 

mukainen. Käsissäsi oleva kuvasto johdattaa etsimään juuri sitä oikeaa hattua. 
Nauti matkasta.

Kati Niemi

O U R  S T O R Y
My grandfather Alpo brought the art of hat making to the family in the 1940’s. 

He had a well-known reputation among Finnish milliners as a skilled craftsman 
and a hat block maker. Later, his son Jorma founded his own hat company and 

expanded the business before handing it over to his daughter —  to me.

I believe there is a perfect hat for everyone. The KN Collection ranges between 
classical and the latest. I am proud of the heritage of the company and the 
quality of our materials. Our hats, ponchos and scarves are made in family-

owned factories in Italy and Poland.

Hats are for everyone. It is the finishing touch to any outfit. It warms my heart 
every time I see someone who has combined a KN Collection hat to their own 

personal style, be it classical, contemporary or anything in between.

I hope this catalogue helps you to find the hat that is you.
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Main office and Showroom

KN Collection – Jorretuote Oy

Kantokatu 7

04200 Kerava

Tel. +358 9 294 3003

info@kncollection.fi
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Kati Niemi
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