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Globe Hope uudistuu 

Kiertotalouden pioneerista design-talo  

 
 
Tänä kesänä on kulunut 15 vuotta siitä, kun Globe Hope perustettiin Vihdin Nummelaan. 
Kierrätystekstiileistä valmistetuista vaatteista tunnetuksi tullut yritys onnistui muuttamaan 
mielikuvia design-tuotteista ja loi kiertotalouteen perustuvan konseptinsa, jossa ylijäämä- tai 
jätemateriaalille annetaan uusi elämä. Nyt kiertotalouden pioneerin on tullut aika uudistua: 
Globe Hopen uusi brändi on yrityksen luku kaksi, tulevaisuuden tarina. Globe Hope on 
jatkossa design- ja lifestyle-brändi, jonka valikoimiin kuuluu luonnonkosmetiikkaa, 
design-laukkuja ja asusteita. 
 
Vuonna 2003 perustettu Globe 
Hope on tekstiilialan 
kiertotalouden pioneeri, jonka 
jalanjäljissä monet yritykset ovat 
kulkeneet jo yli vuosikymmenen 
ajan. 2000-luvun alussa 
luonnonvarojen riittämättömyys 
oli vielä harvan design-yrityksen 

tai kuluttajan huoli. 2010-luvulla 
vastuullisesta kuluttamisesta tuli 
kuuma puheenaihe ja 
kiertotalous alkoi koskettaa yhä 
useampaa toimialaa. Yrittäjä 
Seija Lukkala perusti Globe 
Hopen, koska halusi tehdä 

jotain konkreettista 
kertakäyttökulttuuria vastaan.  
 
Globe Hopen brändi 
uudistuu 
 
Globe Hopen brändi-ilme 
uudistuu ja se lanseerataan 



 
 

 

uuden verkkokaupan ja 
malliston myötä 1. syyskuuta 
2018. Tulevaisuuden tarina 
on pelkistetyn 
skandinaavinen ja rakentuu 
kokonaan mustan ja 
norsunluun valkoisen 
liittoon. Vihreä tähti-logo jää 
historiaan ja tilalle tulee 
terra-logo.  Terra terreus 
symboloi alkemistien 
maapalloa, jossa hylätystä ja 
unohdetusta tehdään 
ekologisia ja rakastettavia 
design-tuotteita. 
Logomuutos viestii 
arvomaailman muutosta, 
jossa vastuullinen design ei 
ole enää haalea tähti 
taivaalla, vaan 
tulevaisuuden tarina, Globe 
Hopen luku kaksi.  
 
Syysmallisto ‘Riite’  
 
Globe Hopen tuotevalikoima 
uudistuu syksyllä 2018, kun 
markkinoille  
tuodaan uusi valikoima 
ajattomia design-laukkuja ja 

asusteita ja samalla vaatteet 
poistuvat kuluttajamyynnistä. 
Syysmallisto ‘Riite’ on 
materiaalilähtöinen konsepti, 
jossa yhdistyvät ajaton 
muotoilu ja kestävät 
materiaalit, jotka ovat 
saaneen uuden elämän 
design-laukkuna tai 
-asusteena. Uuden laukku- 
ja asustevalikoiman 
suunnittelusta ovat 
vastanneet yrityksen 
pitkäaikaiset suunnittelijat 
Anssi Ruokokoski ja Miisa 
Asikainen.  
 
Luonnonkosmetiikka 
Globe Hopen valikoimaan  
 
Globe Hopen tuotevalikoima 
laajenee syksyllä 2018 
kokonaan uuteen 
tuoteryhmään, 
luonnonkosmetiikkaan. 
Kosmetiikkatuotteet ovat Mia 
Höytön kehittämiä ja 
soveltuvat 
luonnonmukaiseen 
kauneudenhoitoon. 

Ecosert-sertifioidut tuotteet 
ovat olleet markkinoilla jo 
vuodesta 2012 asti. Nyt 
kosmetiikkatuotteet siirtyvät 
Globe Hope -tuotemerkin 
alle ja täydentävät yrityksen 
ekologisten 
lifestyle-tuotteiden 
valikoimaa. 
Kosmetiikkatuotesarjan 
takana on Mia Höytö, nuori 
nainen, jonka innostus 
luomuruokaan kasvoi 
kiinnostukseksi 
luonnonmukaista 
kauneudenhoitoa kohtaan. 
Höytö jatkaa 
kosmetiikkatuotteiden 
tuotekehitystä yhdessä 
Globe Hopen kanssa. 
Tuotteilla tähdätään 
vientimarkkinoille. 
 
Globe Hopen uusi ilme, 
syysvalikoima, 
kosmetiikkatuotteet sekä 
verkkokauppa julkaistaan 1. 
syyskuuta 2018 osoitteessa 
globehope.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Globe Hope lyhyesti 
Globe Hope on Seija Lukkalan vuonna 2003 
perustettu suomalainen design-yritys, joka 
valmistaa laukkuja ja asusteita kierrätys- ja 
ylijäämämateriaaleista sekä 
luonnonkosmetiikkaa Pohjoismaisista 
raaka-aineista. Toimintafilosofian ytimessä 
ovat esteettisyys, ekologisuus ja eettisyys. 
Kulttuuriministeriö on myöntänyt Globe Hopelle 
Taiteen ja Kulttuurin Suomi Palkinnon vuonna 
2006. Globe Hope sijaitsee Vihdin 
Nummelassa ja työllistää 9 henkilöä.  
 

 
Toimitusjohtaja Seija Lukkala 
Vihtiläinen Seija Lukkala on Globe Hopen 
perustaja ja toimitusjohtaja. Alunperin 
Tammelasta kotoisin oleva neljän lapsen äiti 
on ollut koko uransa ajan yrittäjä. Vuonna 1987 
hän perusti ensimmäisen oman yrityksensä, 
SL Studion. Vuonna 2001 Lukkala sai 
liikeidean: kierrätetystä materiaalista 
valmistetut design-tuotteet. Ideasta jalostui  
ensin Hope-vaatemallisto ja vuonna 2003 hän 
perusti yrityksen nimeltä Globe Hope.  

 

Pääsuunnittelija Anssi Ruokokoski 

Helsinkiläinen suunnittelija Anssi Ruokokoski 
tunnetaan materiaalilähtöisestä 
suunnittelustaan sekä unisex-vaatteistaan ja 
-asusteistaan. Suunnittelijana Anssi inspiroituu 
loputtomasta luovuudesta, joka tuo iloa 
ihmisten arkeen. Anssi on valmistunut 
vaatesuunnittelijaksi vuonna 1993 ja hän on 
voittanut kultaisen vaatesuunnittelijan 
palkinnon vuonna 2007 ja vuonna 2008 hänet 
valittiin vuoden muotitaiteilijaksi.  
 
Suunnittelija Miisa Asikainen 
Espoolainen Miisa Asikainen on nuori 
vaatesuunnittelija, joka tunnetaan rouheasta ja 
rönsyilevästä tyylistään sekä rakkaudesta 
vaaleanpunaiseen. Miisan suunnittelu alkaa 
tunteesta sekä ympäröivistä virikkeistä ja 
ihmisistä. Miisalle esteettinen, eettinen ja 
ekologinen tuote on sellainen, joka tuo hyvän 
mielen ja on tyylikäs sekä funktionaalinen. 
Miisa valmistui muotoilijaksi vuonna 2016. 
Globe Hopelle Miisa on suunnitellut  tuotteita 
vuodesta 2016 lähtien.  

 
 
KUVAT: 
globehope.kuvat.fi 
 
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt 
Laura Syrjälä  
pr@globehope.com 
p. 050 329 6338 
 


