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Pidetään huolta: 

Arabia ja Fiskars tukevat rinta-

syövän vastaista työtä 

Yli 5 000 suomalaista naista sairastuu rintasyöpään joka vuosi. Roosa 
nauha -keräyksen ansiosta yhä useampi rintasyöpä voidaan ehkäistä tai 
hoitaa. Arabia ja Fiskars osallistuvat kampanjaan tuomalla myyntiin pu-
nasävyiset Suomen Kukka- ja Esteri-mukit sekä vaaleanpunaiset Classic-
yleissakset ja -kynsisakset. Jokaisesta myydystä kampanjatuotteesta lahjoi-
tetaan euro hyväntekeväisyyteen. 

 

 

 
Roosa nauha on Suomen tunnetuin syö-
päkeräys, jolla tuetaan Syöpäsäätiön rin-
tasyövän vastaista työtä. Taistelu syövän 
voittamiseksi on jatkunut 70 vuoden ajan, 
ja Syöpäsäätiön tavoitteena on, ettei tule-
vaisuudessa yhdenkään suomalaisen tar-
vitsisi kuolla syöpään. 

Syövän vastaiseen työhön ja tutkimuk-
seen tarvitaan jatkuvasti varoja. Arabia ja 
Fiskars osallistuvat keräykseen Roosa 
nauha 2018 -tuotteillaan. 

 
Rakastetut kuviot punasävyisinä 
 
Arabian sinisävyiset Suomen Kukka- ja 
Esteri-kuviot muistetaan viime vuonna 

lanseeratusta Suomi 100 -mukikokoel-
masta. Nyt rakastetut kuviot ovat saaneet 
punasävyisen värityksen ja tukevat rinta-
syövän vastaista työtä. 
 

Suomen Kukka koristi kahvi- ja teeastias-
toa sekä ruokailuastioita vuosina 1941–
1956 ja 1966–1968. Vuonna 1941 esitel-
lyn koristeuutuuden kerrottiin muistutta-
van Suomen kauneudesta: “Suomen Ku-
kan koruton kauneus tuo mieleemme 
oman maamme ja sen, mistä tunnetaan 
Pohjolan kansa”. Roosa nauha  
-kampanjan Suomen Kukka -mukissa on 
alkuperäinen punasävyinen väritys.  
 

Esteri Tomula (1920-1998) suunnitteli Es-
teri-koristeen vuonna 1973 Arabian teh-
taan 100-vuotisjuhlaa varten. Kukkaorna-
mentti peitti kuppia ja lautasta sinisenä ja 
ruskeana. Vuonna 2017 sinisävyinen Es-
teri-koriste palasi tuotantoon uusissa 
muodoissa ja osissa. Roosa nauha -kam-
panjamukissa koriste saa uuden, hennon 
roosan sävyn. 
 
Muotoilun klassikko 
 
Vuonna 1967 Fiskars mullisti kaiken, mitä 
maailmalla oli totuttu saksista ajattele-
maan. Fiskarsin Roosa nauha -saksi-
setissä Classic-yleissakset ovat saaneet 
värikseen hempeän vaaleanpunaisen ja 



  
 

 

 
 

seurakseen Classic-kynsisakset. Fiskar-
sin yleissakset soveltuvat monipuolisuu-
tensa ja helppokäyttöisyytensä ansiosta 
kaikkiin kodin leikkaustöihin ruoanlaitosta 
lahjapakettien tekemiseen. Fiskarsin 
Roosa nauha -sakset on valmistettu kor-
kealaatuisesta ruostumattomasta teräk-
sestä Fiskarsin Billnäsin tehtaalla Suo-
messa. 
 
Euro jokaisesta myydystä tuotteesta 
 
Arabia ja Fiskars lahjoittavat Roosa 
nauha -keräykseen euron jokaisesta kam-
panjatuotteesta. Roosa nauha -kampanja-
mukit ja -sakset tulevat myyntiin viikolla 
38 ja ne ovat saatavilla Roosa nauha -
kampanjan ajan Iittalan myymälöistä ja 
Outleteista, Arabia Store Esplanadilta 
sekä muilta valikoiduilta Arabian ja Fiskar-
sin jälleenmyyjiltä.



  
 

 

 

Tuote- ja suositushintatiedot: 
 
 
 

     

     

Muki Esteri roosa 0,3 l,  
19,50 € 

 Muki Suomen Kukka punainen 0,3 l,  
19,50 € 

 Saksisetti: Classic-yleissakset ja -
kynsisakset 29,90 € 

 
 
 
 
 
Lisätiedot: 
 

Arabia 

Noora Hostikka 

PR- ja viestintäpäällikkö 

+358 50 566 6101 

viestinta.pr@fiskars.com  

www.arabia.fi 

 

Fiskars 

Julia Korvenranta 

PR- ja viestintäpäällikkö 

+358 400841798 

viestinta.pr@fiskars.com  

www.fiskars.fi  

 

Arabia sekä Fiskars ovat Fiskars-konsernin rekisteröimiä tavaramerkkejä. 
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