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Hansakorttelin muotitoimittajakisa huipentuu lauantaina  tässä kilpailun 
bloggaajafinalistit 

 
Hansakorttelin muotitoimittaja-kilpailu on edennyt finaalivaiheeseen. Lauantaina 18.3. klo 13 alkaen 
Hansakorttelissa järjestettävässä tapahtumassa nähdään laulaja Diandra sekä muotinäytöksiä, joissa 
finalistit esittelevät stailaamansa keväiset tyylit. 
 
Hansakorttelin Fashion Reporter -kilpailussa etsitään bloggaavaa muotitoimittajaa raportoimaan 
varsinaissuomalaisille muodin tuoreimmista tuulista. Valitut finalistit ovat Nora Leino, Susanna Kajala, 
Marko Rouvali ja Eveliina Salminen. Yksi heistä pääsee kertomaan kesän muotitrendeistä suoraan 
Milanosta, sekä neuvottelemaan jatkuvasta yhteistyöstä Hansakorttelin kanssa. 
 
Finaalissa kukin kilpailija pääsee stailaamaan yhden Hansakorttelin työntekijän, ja luomaan hänelle 
keväisen tyylin Hansakorttelin liikkeiden valikoimasta. Voittaja valitaan kilpailun tuomariston pisteiden ja 
yleisöäänten perusteella. Kuvat kaikista tyyleistä julkaistaan Hansakorttelin Fashion Reporter -
tapahtumasivuilla Facebookissa, jossa yleisö pääsee äänestämään suosikkiaan.  
 
Ennen ja jälkeen muotinäytösten Hansakorttelin lavalla nähdään Diandra.  
 
Fashion Reporter -kisan finalistit: 
 
Nora Leino 
 
Jo seitsemän vuotta blogannut Nora Leino jakaa omaa nimeään kantavassa blogissaan kuvia arjestaan ja 
tyylistään. Eri muotivaikuttajia innokkaasti seuraavalla Noralla on jo kokemusta vastaavista kilpailuista, sillä 
hän sijoittui toiseksi Costume-lehden järjestämässä Tähtistailaaja-kisassa vuonna 2014. 
 

 Olen aina ollut kiinnostunut muodista ja vaihtelevista trendeistä. Muoti on mielestäni yksi 
voimakkaimmista tavoista ilmaista itseään ja stailausta tehdessä on mahtavaa jakaa pukeutumiseen liittyviä 
vinkkejä muille. Itse haluan rohkaista jokaista olemaan oma itsensä ja tuomaan oman persoonallisuutensa 
esiin vaatteiden avulla, Nora kertoo. 
 
Susanna Kajala, Healthy Style of Living 
 
Hyvinvointiin ja liikuntaan keskittyvää Healthy Style of Living -blogia pitävä Susanna Kajala lähti kisaan 
mukaan kokeilunhalusta. Vahtolaisen perheenäidin blogista löytyy muun muassa treenivinkkejä sekä 
gluteenittomia reseptejä. 

 Lähdin koettamaan kepillä jäätä. En ole varsinaisesti muotibloggaaja, mutta minusta on mukavaa 
heittäytyä oman osaamisalueeni ulkopuolelle ja kokeilla uusia asioita. Rakastan muotia ja seuraan monia 
muotivaikuttajia eri sosiaalisen median kanavissa, Susanna sanoo. 
 
Marko Rouvali, Urbaani isä 
 
Kisan ainoa miesosallistuja Marko Rouvali kirjoittaa Urbaani isä -nimistä blogia, jossa hän jakaa ajatuksiaan 
niin miesten muodista, lasten pukeutumisesta kuin koti-isän arjestakin. Marko kuvailee itseään 
ylisosiaaliseksi ihmiseksi, joka rakastaa heittäytymistä uusiin asioihin.  
 



 Olen todella kiinnostunut muodista ja vaatteista, ja lisäksi erittäin kilpailuhenkinen. Tämä kisa sopii siis 
minulle paremmin kuin hyvin. Miesbloggaajana arvelin myös erottuvani joukosta, sillä bloggaajat ovat 
useimmiten naisia, Marko summaa. 
 
Eveliina Salminen 
 
Muotitoimittajan urasta haaveileva Eveliina Salmisen blogi on täynnä tyylikkäitä asukuvia. Eveliina 
opiskelee journalismia Turun ammattikorkeakoulussa ja työskentelee Hansakorttelin H&M-myymälässä.  
 

 Kuulin kilpailusta kavereiltani, jotka kehottivat minua hakemaan mukaan. Olen haaveillut 
muotitoimittajan työstä 10-vuotiaasta lähtien. Tämä on todellakin minun juttuni, ja olen tosi innoissani 
kisasta, Eveliina iloitsee. 
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Turun Hansakortteli on myynniltään ja kävijämäärältään Varsinais-Suomen suurin kauppakeskus. 
Hansakorttelin myynti vuonna 2016 oli noin 230 miljoonaa euroa ja kävijämäärä noin 12,5 miljoonaa. 
Hansakorttelissa toimii 131 yritystä ja vuokrattava pinta-ala on noin 39 000m². 
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