
KIRSTI PAAKKASESTA MARIMEKON PELASTAJA

Keskellä pahinta lamaa mainostoimisto Womenan entinen omistaja Kirsti 
Paakkanen osti Marimekon 1991. Paakkanen otti julkisuudessa roolinsa 
yhtiön keulakuvana kuten Armi Ratia ja käänsi käyttökatteen voitolliseksi 
vuodessa. Sen jälkeen hän ryhtyi hankkimaan lisäkasvua Euroopan mark-
kinoilta.

Haaveissa oli luoda Marimekosta Versacen, Armanin tai Chanelin kal-
tainen muotitalo. Siksi myös kankaissa pyrittiin ennen näkemättömään 
loistoon, kultaväriäkään unohtamatta. Suunnittelijoista jatkoivat Fujiwo 
Ishimoto ja Marja Suna. Näyttävyyttä mallistoon haettiin palkkaamal-
la suunnittelijoiksi Jukka Rintala, Ilona Pelli-Susimäki, Jaana Parkkila ja 
Ritva Falla, joka keskittyi erityisesti business-mallistoon. Nuoria  suunnit-
telijoita edustivat Mika Piirainen ja Samu Jussikoski.

Kirsti Paakkasen onneksi Suomen kuten Euroopankin valtasi 1990-luvun 
puolivälissä retrobuumi. Se nostatti vanhat klassikkokankaat – ennen 
muuta Maija Isolan 1964 suunnitteleman Unikko-kuosin – uuteen suosi-
oon. Pitkään jatkuneen virtauksen aikana kuviolla päällystettiin kaikkea 
mahdollista silityslaudasta televisioon. Myös nuoret suunnittelijat hyödyn-
sivät vanhoja kuvioita asuissaan. 

2000-luvun alussa huoli tulevaisuudesta kannusti palkkaamaan taloon 
uusia kangassuunnittelijoita. Heitä olivat mm. Maija Louekari, Teresa 
Moorhouse ja Erja Hirvi. Myös kuvataiteilijana tunnettu Miina Äkkijyrkkä 
suunnitteli Marimekolle iloisia lehmäaiheisia kankaita. 

PALUU MÄNNISTÖN MUORIN POLUILLE

2008 Marimekon toimitusjohtajaksi tuli entinen Sampo Pankin toimi-
tusjohtaja Mika Ihamuotila. Kirsti Paakkasen isoihin saappaisiin astunut 
Ihamuotila alkoi luotsata Marimekkoa takaisin yhtiön lähtökohtiin ja 
toisaalta kansainväliseksi merkkituotteeksi. 2000-luvun taitteen busi-
ness-ajattelun ja kullanhohdon sijaan mainonnassa sai painoarvoa suo-
malainen luonto. Armi Ratian 1960-luvulla haikailema life style -ajattelu 
mari-kylineen ajankohtaistui vasta nyt. Sitä varten tuotantoon on otet-
tu mari-kuosein painettuja astioita, joita suunnitteli Sami Ruotsalainen. 
Hauskoja lasiesineitä Marimekolle on suunnitellut Anu Penttinen. Uusia 

kangassuunnittelijoita ovat mm Maija Metsola, Noora Niinikoski, Jenni 
Tuominen ja ruotsalainen Astrid Sylwan. Myös tapettituotanto on aloi-
tettu uudelleen sekä uusin että vanhoin kuosein.

Ihamuotilan aikana Marimekko Oyj on jatkanut maailmanvalloitus-
taan. Viime vuonna yhtiö avasi myymälän New Yorkissa ja vastikään 
sadannen myymälänsä Australian Sydneyssä. Aiemmin tänä vuon-
na Marimekko-myymälänsä ovat saaneet Boston, Tokio, Palo Alto, 
Melbourne ja Beverly Hills. Kotimaan myymälöitä on avattu Kouvolaan, 
Kuopioon ja Helsinkiin.Tuore toimitusjohtaja luonnehtii johtamaansa 
yhtiötä:

”Marimekko on uniikki, värikäs, hyväntuulinen ja teeskentelemätön 
brändi, jolla on kiinnostava historia.”

VALITSE KY:STÄ MARIPUODIKSI

1964 salolaisen Leena Vihervaaran aviomiehen Pertti Vihervaaran täti 
Sirkka Jaarva perusti Saloon Helsingintie 9:ään Valitse Ky:n. Liikkeessä 
myytiin Marimekon tuotteiden lisäksi Hyvonin alusasuja, yöpaitoja, pyja-
mia ja sukkia. Marimekon edustus Saloon saatiin Sirkka Jaarvan aviomie-
hen, Marimekon talousjohtajana toimineen Jalmari Jaarvan avulla.

19-vuotias Leena Vihervaara aloitti Valitse Ky:ssä myymälänhoitajana 
ja äänettömänä yhtiömiehenä.   Hän itsenäistyi yrittäjänä 1979. Koska 
Marimekon tuotteet olivat muodostuneet liikkeen pääartikkeliksi, Leena 
Vihervaara halusi vaihtaa liikkeen nimen Maripuodiksi. Marimekon tuot-
teiden lisäksi myymälän kuuluivat tuotevalikoimaan Vuokon, Arolan ja 
Aarikan tuotteet. Liike muutti Helsingintie 4:ään.

Toimiessaan Vilhonkadun myyntitiloissa vuodesta 1994 Leena Vihervaaralla 
oli mahdollisuus ylläpitää myymälän yläkerrassa eräänlaista Marimekko-
kokoelmaa, johon myös yleisöllä oli mahdollisuus tutustua. Liikkeen siir-
ryttyä vuonna 2004 kirjastotalon laajennuksen tieltä Länsiranta 8:aan tätä 
mahdollisuutta ei enää ollut. 
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MARIKOKOELMA SALOON

1966 Leena Vihervaara alkoi tietoisesti kerätä Marimekon vaatteita ko-
koelmaksi. Aluksi hän kelpuutti siihen omat työvaatteensa ja esimerkiksi 
mallitilkut, mutta ennen pitkää hän alkoi pyytää myös asiakkaitaan pa-
lauttamaan vanhoja vaatteitaan hänelle sen sijaan, että olisivat leikan-
neet ne matonkuteiksi. 

2005 Leena Vihervaara lahjoitti keräämänsä kokoelman Salon kau-
pungille. Ensi kerran sitä esiteltiin Salon taidemuseo Veturitallissa 
2005–2006 yhdessä Salon elektroniikkakokoelmien kanssa järjestetyssä 
Mobiilimekko-näyttelyssä. Kokoelma on sijoitettu Salon tuotanto- ja 
kulttuurihistorialliseen museoon SAMUun.  Kokoelma sisältää noin 2000 
tekstiiliä ja esinettä. 

Leena Vihervaaran Marimekko-kokoelmassa on asusteita, leninkejä, ha-
meita ja paitoja. Mukana on myös Marimekon hyvin tunnettuja tuotteita 
kuten kasseja, solmioita, kukkaroita, aamutakkeja, haalareita, oloasuja 
sekä kankaita ja lautasliinoja. Varsinaisten Marimekko-tuotteiden lisäksi 
kokoelmassa on esitteitä, julisteita ja mainoskortteja. Kokoelma sisältää 
myös tuotemappeja, kutsukortteja ja lehtileikkeitä sekä luonnollisesti 
myös Ristomatti Ratian ohjastaman Décembren tuotteita. 

Kangas- ja vaatesuunnittelijoista ovat Leena Vihervaaran sydäntä lähinnä 
olleet Vuokko Nurmesniemi, Maija Isola, Annika Rimala ja Fujiwo Ishimoto.

”Olen halunnut kerätä esineitä, jotka ovat minusta oikeita marimekkoja”, 
Leena Vihervaara sanoo.

Vihervaaran kokoelma on laajimpia yksityishenkilön keräämiä 
Marimekko-kokoelmia. 
      
               Marjatta Hietaniemi

Leena Vihervaara.
Kuva Teija Ala-Rakkola.

Kirsti Paakkanen.
Leena Vihervaaran arkisto.

 
SALOLAINEN MARIKOKOELMA



-  Leninki, puku, hame, kolttu… Kolttu? Hame?   
   Leninki… hame… kolttu… mekko… 
   mekko… hei, MEKKO!
-  Ja hyvä tytön nimi olisi Mari…
-  Siis Marimekko!     

                    (Armi ja Viljo Ratia)   

                      
MARIMEKKO SYNTYY

Marimekko Oy perustettiin 1951. Laukauksena sille toimi Kalastajatorpalla 
20.5. järjestetty muotinäytös, jossa esiteltiin muotitaiteilija Riitta 
Immosen Printex-kankaista suunnittelemia asuja. Näytös oli menestys, ja 
lehdistö ounasteli jotain uutta tapahtuneen.

1947 Viljo Ratia oli hankkinut omistukseensa vahakankaita valmista-
van Kummos Oy:n. Konkurssin jälkeen yrityksen nimi vaihtui Printex 
Oy:ksi. Kankaita yhtiöön suunnitteleva Armi Ratia sanoutui irti kukka-
kuvioiden painamisesta ja halusi luoda jotain muuta, geometrisempaa. 
Suunnittelijoina toimivat lisäksi Maija Leander (sittemmin Isola) ja Elis 
Muona, vuoden 1951 alusta myös P.-O. Nyström, Eeva-Inkeri Tilhe ja 
Björn Landström. Myöhemmin Printex Oy fuusioitui Marimekko Oy:öön.

Kalastajatorpan näytöksen jälkeen Riitta Immonen oli sanoutunut irti 
yhtiöstä. Vuonna 1954 Kalastajatorpalla järjestettiin toinen muotinäy-
tös, jossa oli mm. Vuokko Eskolinin suunnittelemia kankaita. Tämäkin 
näytös kohahdutti mediaa, ja yhtiön mekkotuotanto pääsi vauhtiin. 
Lisävakautta Marimekkoon toi myös pysyvien toimitilojen saaminen 
Vanhalta Talvitieltä.

Yleislakkokeväänä 1956 Palacen muotinäytöksessä esiteltiin Eskolinin 
kankaiden lisäksi myös hänen pukujaan ja menestys oli jälleen taat-
tu. Seuraavana vuonna Eskolinin kankaat esiteltiin muotikaupunki 
Milanossa. Samana vuonna avattiin Marimekon ensimmäinen oma myy-
mälä Kasarminkadulle Helsinkiin.

Marimekko Oy:n varsinainen läpimurtovuosi oli 1958. Liikevaihto kaksikym-
menkertaistui aloitusvuodesta 1951.

KANSAINVÄLISTÄ MENESTYSTÄ

Marimekko Oy:n kansainvälinen menestys alkoi jo yhtiön läpimur-
tovuonna 1958. Tuolloin järjestettiin Tukholmassa myyntinäyttely. 
Taloudellisesta tappiosta huolimatta se tuotti hyviä suhteita ja lisäsi 
tulevaisuuden kannalta kullanarvoista tietoisuutta yhtiön tuotteista. 

Ulkomaantilauksia Marimekolle alkoi tipahdella seuraavana vuonna. 
Bostonissa järjestettiin Design Research -liikkeen aloitteesta suomalaisen 
taideteollisuuden näyttely. Siellä Marimekon tuotteet ihastuttivat ylei-
söä ja lehdistöä. Näin tapahtui myös Kööpenhaminassa. Milanossa järjes-
tettiin Marimekolle erikoisnäyttely. Ruotsin ja Hollannin ostot kasvoivat. 
 
1960 vientimenestys jatkui. Asiakasmaihin liittyivät Tanska, Kanada 
ja Sveitsi. Maija Isolan Ornamentti-sarja myi hyvin ulkomailla, mekot 
menestyivät. Maailmanlaajuiseen tietoisuuteen Marimekko ylsi, kun 
Jacqueline Kennedy osti seitsemän Vuokko Nurmesniemen suunnitte-
lemaa mekkoa odotusasuikseen ja esiintyi sellainen yllään miehensä, 
Yhdysvaltain presidentin, rinnalla Sports Illustrated -lehden kansikuvas-
sa. 1961 Marimekon liike perustettiin Tukholmaan ja 1963 Bostoniin. 
1965 avattiin liike San Franciscoon. Ranskalaisessa Elle-lehden kannessa 
julkaistiin Annika Rimalan suunnittelema Marimekko. Vieläkin suurem-
paan ulkomaiseen julkisuuteen päästiin vuonna 1966, kun Life julkaisi 
10-sivuisen Marimekko-reportaasin. Myös Look esitteli Marimekkoa vuo-
den 1967 Cambridgen Suomi-näyttelyssä, josta Marimekko jälleen keräsi 
parhaat huomiopisteet. Kööpenhaminaan avattiin Marimekko-myymälä. 

Marimekon 20-vuotisjuhlien aikaan vuonna 1971 yhtiön myynti kattoi jo 
neljä maanosaa, Euroopan, Amerikan, Australian ja Afrikan.

UUSI MARIMEKKO

Marimekko Oy:n hallitsematon ja nopea kasvu 1960-luvun lopulla johti 
kriisiin. Huolta aiheutti suuri varasto ja liian monet tuotettavat nimikkeet. 
Ensin karsittiin suurin osa vuosikausia tuotannossa olleista nimikkeistä, ja 
siirryttiin sesonkikohtaisiin tuotteisiin. Polar vetäytyi uuden tehtaan raken-
tamisesta. Marimekon rahoittajana toiminut Pohjoismaiden Yhdyspankki 
vaati yhtiötä saneeraukseen, ja konkurssi häämötti.  

Yhtiötä kammettiin myös sisältäpäin. Viljo ja Urpo Ratian vallankaap-
pausyritys epäonnistui. Pankki asettui Armi Ratian puolelle ja veljekset 
saivat lähteä. Samalla päättyi Armi ja Viljo Ratian avioliitto. Tiukimpina 
aikoina hätiin johtokunnan jäseneksi tullut Jörn Donner takasi henkilö-
kohtaisesti yhtiön velat.

Kova isku Armi Ratialle oli Marikylä-hankkeen hautaaminen ja sadan työn-
tekijän irtisanominen. Vuonna 1971 saatiin aikaan sopimus, jonka mukaan 
Marimekko vastedes keskittyisi kannattavimpaan osaamiseensa eli painet-
tujen kankaiden ja mekkojen suunnitteluun, valmistamiseen ja myyntiin. 
Tappolistalle joutuivat niin Hilkka Rahikaisen suunnittelemat astiat ja 
muovipeilit kuin Rita Salon korutkin.

Saneerauksen päätteeksi Armi Ratia naputteli paperille aiemmin pankille 
tarjoamansa yhtiön toiminnan perusajatuksen:

”Marimekko on Männistön muorin Venlan, Vuohenkalman Annan, 
Seitsemän veljeksen ja heidän kansainvälisten serkkujensa, kaikenikäisten, 
-rotuisten, -väristen elämänympäristöön kehitettävän elämänrekvisiitan tuo-
tannollista ajattelua ja tämän luova projisoiminen teollisuuteen, markkinoin-
tiin johtokunnan antamien kannattavuustavoitteiden saavuttamiseksi.”

DÉCEMBRE

Yrityssaneerauksen jälkeen Armi Ratia halusi saada pientuotteet takaisin 
Marimekkoon, koska koki ne elintärkeiksi liikkeille. Samaa mieltä oli Ristomatti 
Ratia. Kun paljastui, että vasemmistoradikaali Marraskuun liike oli uskollisimpia 
marimekkojen ja -paitojen käyttäjiä, Armi Ratia halusi perustaa hänkin oman 
vallankumousliikkeensä, Joulukuun liikkeen. Niin tehtiin. Hiukan monimutkai-
sesta työnimestä La révolution illimitée de décembre tiivistettiin uuden yhtiön 
nimeksi Décembre Oy. Sen toimialan Armi Ratia luonnosteli seuraavasti:

Kaikkea lain sallimaa liiketoimintaa: munanlämmittäjä, uunikinnas, möhkö, 
napaharja, postikortit, paperi, saapas, hajut, maut, makuulevyt, loitsut, lan-
nevaate, tiilitehdas, riisinviljely, kalastus ja metsästys, lasi tai metalli.

Ristomatti Ratian lisäksi yritykseen tuli myös hänen sisarensa Eriika. Armi 
kutsui Décembreä lasten yritykseksi. 

Yrityksen ensimmäinen tuote ei ollut järin vallankumouksellinen, mutta 
myi hyvin. Se oli uusvanha, alun perin Riihimäen Lasin sokerikko, myö-
hemmin Nuutajärvellä Marimekon valmistuttama mariskooli, joka oli ollut 
saneerauksen takia vuoden pois tuotannosta. Uudet tuotteet vietiin sa-
nanmukaisesti käsistä. Sen jälkeen tulivat tuotantoon muovituotteet, käsi-
peilit ja tarjotin, joita myytiin hyvin newyorkilaisessa lahjatavaratalossa ja 
Englannin Habitat-ketjussa. 

Suurin Décembren hitti olivat Trestonin valmistamat muoviset sisustusele-
mentteinä toimineet Palaset-kuutiot. Niille myönnettiin 1973 Pohjoismainen 
kalustemuotoilupalkinto. Elementti teki Trestonista vajaassa vuodessa 
Suomen suurimman huonekaluviejän. Tuotanto kaatui kuitenkin öljykriisin 
aiheuttamaan raaka-aineen hinnannousuun ja tuotanto oli lopetettava. 
Elämään sen sijaan jäivät Pikku-palaset. 

Décembre tuotti myös muovisia melamiiniastioita ja vaateripustimia. 
Kestävimmän tuoteperheen muodostivat kuitenkin laukut, joiden tuotanto 
fuusioitiin Marimekkoon yhtiön siirtyessä Amer Oy:n omistukseen 1980-luvulla. 

SUURI ÄITI KUOLEE

Marimekon saneerauksen jälkeen yhtiön vienti alkoi vetää uudelleen. 
Suunnittelijat Pentti Rinta ja Katsuji Wakisaka toivat uusia tuulia vaate- 
ja kangassuunnitteluun. 1974 Ristomatti Ratia nimitettiin yhtiön luovaksi 

johtajaksi. Marimekko listautui pörssiin, ja Armi Ratian suuri haave oli 
toteutunut, joskin se merkitsi toimintakulttuurin muuttumista ja pan-
kinjohtaja Jaakko Lassilan uudelleen kutsumista yhtiön hallitukseen. 

Aiemmin vientiä Yhdysvaltoihin hoitaneen Design Researchin kaatu-
misen jälkeen Marimekko Oy ryhtyi hoitamaan Yhdysvaltojen markki-
nointia itse Marimekko Inc. -nimikkeellä. 1976 yhtiö teki yhteistyöso-
pimuksen Dan River Inc.:n kanssa. Se merkitsi 600 miljoonan metrin 
vuotuisen kangastuotannon aloittamista. Osa tästä tuotannosta meni 
Marimekon vuodevaatteiden painamiseen. Lisenssillä valmistettiin tuot-
teita Yhdysvaltojen lisäksi Meksikossa ja Thaimaassa. Katsuji Wakisakan 
1975 suunnittelema Bo Boo -kuvio kasvoi tuoteperheeksi, josta tuli hy-
vin suosittu Yhdysvalloissa samoin kuin Annika Rimalan, Gunilla Axénin 
ja Raymond Waitesin suunnittelemasta Peltomies-kokoelmasta.

Sisustuskankaita Marimekolle suunnittelivat mm Maija Isola, Katsuji 
Wakisaka ja Fujiwo Ishimoto. Jo vuonna 1976 yli puolet tehtaan kan-
kaista oli klassikkoja, joista vanhimmat olivat olleet tuotannossa yli 20 
vuotta. Samoihin aikoihin Marimekko Oy lanseerasi markkinoille val-
kaisemattoman ajan henkeen soveltuvan maalaispuuvillakokoelmansa. 
Myös ohuet puuvillalaadut sekä puuvillasatiini tulivat tuotantoon. 

Kiteelle ja Herttoniemeen rakennettiin tehtaat.  Armi Ratia ei ehtinyt kos-
kaan nähdä vuonna 1983 valmistunutta Herttoniemen tehdasta valmiina, 
sillä hän kuoli 3.10.1979.  Yksi aikakausi Marimekon historiassa oli päättynyt.

MARIMEKKO MYYDÄÄN AMERILLE

Näkemyserot Armin perillisten Ristomatti ja Anttimatti Ratian sekä 
Eriika Gummeruksen kesken johtivat siihen, että Marimekko myytiin 
1984 Amerille. Aikakausi oli epäedullinen suomalaiselle tekstiiliteolli-
suudelle: halpatuonti ja italialaiset vaatemerkit valtasivat markkinat. 
Marimekko yritti vastata huutoon Pekka Talvensaaren miestenpuku-
mallistolla. Näyttävästä markkinoinnista huolimatta se ei myynyt. Marja 
Sunan neuleet sen sijaan myivät hyvin. Suna suunnitteli myös silkille 
painetuista kankaista valmistettuja asuja. Niin ikään Pekka Rinta jatkoi 
vaatesuunnittelua vuosikymmenen lopulle saakka. Klassikot, Vuokko 
Nurmesniemen Jokapoika-paita ja Annika Rimalan Tasaraita-trikoot säi-
lyivät tuotannossa. 

Amerin ajan parhaimmistoa edustivat Fujiwo Ishimoton sisustuskankaat. 
Muita 1980-luvun suunnittelijoita olivat Markku Piri, Satu Montanari, 
Heikki Orvola ja Kuutti Lavonen. Kankaita suunnitteli edelleen myös 
Maija Isola. Amerin aikana Marimekko teki yhteistyötä Taideteollisen 
korkeakoulun tekstiiliosaston kanssa. 

1990-luvun laman syvetessä oli jopa puhetta Marimekon lopettamisesta. 
Kausi kokonaisuudessaan oli hengetön. Amerin toimitusjohtaja virkkoi 1991: 

”Ei Marimekko ole sen pyhempi kuin Amerin muutkaan osat. Usko on 
ollut pitkämielistä, mutta tämän vuoden aikana sille täytyisi tehdä jotain. 
Me emme tiedä, miten Marimekkoa saataisiin menemään. Me emme osaa 
hoitaa sitä.”

Armi Ratia. 
Julistekuva 1976.

MARIMEKON 
VUOSIKYMMENET


