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Fiskars Group nimittää James Brouillardin Terra-liiketoiminnan johtajaksi ja 
konsernin johtoryhmän jäseneksi 
 
Fiskars Group on nimittänyt James Brouillardin Terra-liiketoimintayksikön johtajaksi ja konsernin 
johtoryhmän jäseneksi. Hän raportoi konsernin toimitusjohtajalle Jaana Tuomiselle ja aloittaa 
tehtävässään 20.4.2020. Hän siirtyy Fiskars Groupiin yhdysvaltalaisesta puutarhakoneita 
valmistavasta MTD Productsista, jossa hän vastasi tuotemarkkinoinnista ja liiketoimintasegmenttien 
johtamisesta. Aiemmin hän on toiminut useissa johtotehtävissä Ply Gem Industriesissä ja 
Electroluxilla.  
 
“Olen iloinen saadessamme toivottaa Jamesin tervetulleeksi Fiskars Groupiin. Hän tuo mukanaan 
arvokasta osaamista globaalista kuluttajatuoteliiketoiminnasta ja hänellä on vakuuttava tausta 
muutoksen toteuttamisesta. Jamesin kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta tukee hyvin meidän 
tavoitteitamme rakentaa kasvua”, sanoi Fiskars Groupin toimitusjohtaja Jaana Tuominen. 
 
“Olen innoissani työstä Fiskars Groupissa. Yhtiöllä on tunnettuja brändejä, ainutkertainen lupaus sekä 
arvot, jotka sopivat hyvin yhteen omien arvojeni kanssa. Odotan yhteistyötä globaalin tiimin kanssa 
rakentaaksemme entistä vahvempaa ja parempaa tulevaisuutta, ja tehdäksemme arjesta 
ainutkertaista”, sanoi James Brouillard. 
 
Terra-liiketoimintayksikkö toimii puutarhoissa ja ulkona luonnossa – antaen ihmisille mahdollisuuden 
viettää laadukasta aikaa puutarhassa ja liikkua ulkoilmassa. Siihen kuuluvat Fiskars Groupin 
puutarha-, kastelu- ja ulkoilukategoriat.  

Nimityksen myötä Fiskars Groupin johtoryhmä koostuu 20.4.2020 alkaen seuraavista jäsenistä: 

• Jaana Tuominen, toimitusjohtaja 
• Sari Pohjonen, talousjohtaja & toimitusjohtajan sijainen 
• Tina Andersson, kuluttajakokemuksesta vastaava johtaja 
• Christian Bachler, EVP, BA Vita 
• James Brouillard, EVP, BA Terra 
• Risto Gaggl, toimitusketjusta vastaava johtaja 
• Johan Hedberg, myyntijohtaja 
• Tuomas Hyyryläinen, EVP, BA Crea 
• Niklas Lindholm, henkilöstöjohtaja 
• Maija Taimi, viestintäjohtaja 
• Päivi Timonen, lakiasiainjohtaja 

James Brouillardin kuva ja ansioluettelo ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla: 
https://www.fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/johto/johtoryhma  
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Media- ja sijoittajayhteydet: 
Konserniviestintä, puh. 020 439 5031, communications@fiskars.com 
 
Making the everyday extraordinary 
Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Brändimme 
Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä 
– niin kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja 
tulevaisuudessa. Työllistämme noin 7 000 henkilöä 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100 
maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). Lisätietoja löydät osoitteesta 
www.fiskarsgroup.com. Voit seurata meitä Twitterissä @fiskarsgroup. 
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