
VAPPU SAUNASSA JA KEITTIÖSSÄ
Design Vappu Pimiä
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S AA SU SN A

Vappu saunassa -mallisto tulee luonnosta. Laituri-kuosi kumpuaa 
aamu-uinneistani mökillä. Vesi elementtinä on minulle tärkeä - laituri 

johtaa minut veteen. Pellava materiaalina symboloi kestävyyttä ja laatua, 
kuten myös Jokipiin historia: 100 vuotta perheyrityksenä.

Vappu in the sauna -collection reflects nature. The dock design (”Laituri”) comes from my morning swims at my cottage. 
Water is an important element to me – and it is the dock that leads me into it. Linen as a material symbolizes durability and 

quality, so does Jokipii’s 100 years as a family business.

LAITURI - pellavafrotee
•	70 % LI, 30 % CO
•	valk/tummansininen
•	valk/beige
•	luonnonväri/musta
•	valk/harmaa
•	valkoinen

•	kylpypyyhe 75 x 150 cm
•	pyyhe 75 x 50 cm
•	kylpymatto 75 x 50 cm
•	saippuapesin 13 x 13 cm

Vappu saunassa -mustikkapalasaippua 60 g
Vappu saunassa -tervapalasaippua 60 g
Savu-toalettilaukku musta 26 x 15 x 11 cm
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Vappu saunassa -mallisto tulee luonnosta. Mänty-kuosi kuvastaa metsää 
ja puita, joiden halailusta saan voimaa. Kuviossa näkyy puun vuosirenkaat 

eli niiden viisaus. Pellava materiaalina symboloi kestävyyttä ja laatua, 
kuten myös Jokipiin historia: 100 vuotta perheyrityksenä.

Vappu in the sauna collection reflects nature. The Pine design (”Mänty”) shows trees that give me strength and annual rings 
equal their wisdom. Linen as a material symbolizes durability and quality, so does Jokipii’s 100 years as a family business.

S AA SU SN A

MÄNTY - sileä pellava
•	50 % LI, 50 % CO
•	 luonnonväri/musta
•	valk/musta
•	 laudeliina 45 x 160 cm
•	pefletti 45 x 55 cm
•	saunatyyny 22 x 40 cm
•	sammutuspeite 30 x 17 cm
•	 rullapyyhe 85 x 145 cm

Vappu saunassa -mustikkapalasaippua 60 g
Vappu saunassa -tervapalasaippua 60 g
Savu-toalettilaukku musta 26 x 15 x 11 cm
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Vappu keittiössä -kuosi on saanut inspiraationsa Helsingin vanhojen 
jugend-talojen ornamenteista, joita aamuisilla juoksulenkeilläni ihailen.  
Ne ovat ajattomia ja tyylikkäitä. Nyt olen innoissani, että kuviot päätyvät 
myös pellavalle, joka on ehdoton suosikkimateriaalini! Sen kestävyys ja 
käytössä paranevuus on omaa luokkaansa. Minulle tärkeitä arvoja on 
kotimaisuus sekä perheyrittäjyys ja Jokipiin Pellavassa nämä kaikki arvot 
kohtaavat!

Vappu in the Kitchen -design was inspired by old art-nouveau-building ornaments 
in Helsinki, I admire them on my morning runs. So stylish and timeless. I am so 
excited that these figures are now woven in linen, my absolute favorite material. 
Its durability and the fact that the material only improves in use, is huge. I value 
Finnish workmanship and family businesses – with Jokipii all that is true!

ORNAMENTTI
•	kaitaliina 45 x 140 cm
•	pyyhe 45 x 55 cm
•	patalappu 21 x 21 cm
•	 leikkuu/tarjoilulauta  17 x 27 cm
•	emalimuki ruskea 3,7 dl
•	kattilavahti
•	spagettihaarukka

JUGEND
•	kaitaliina 45 x 140 cm
•	pyyhe 45 x 55 cm
•	patalappu 21 x 21 cm
•	patakinnas 16 x 35 cm
•	sammutuspeite 13 x 30 cm
•	esiliina 42 x 75 cm
•	ostoskassi 40 x 45 cm



- 100 vuotta suomalaista työtä
INTOHIMOA, KAUNEUTTA, LAATUA JA KOTISEUTURAKKAUTTA

 Jokipiin Pellavalla on takanaan tarinaa jo sata vuotta. Perheyrityksemme valmistaa suomalaisia  
tekstiilejä jo kolmannessa polvessa. Valmistamme kaikki pellavatuotteemme alusta loppuun Jokipiin 
kylässä Jalasjärvellä, Etelä-Pohjanmaalla.

Olemme ylpeitä yhteistyöstä Vappu Pimiän kanssa. Vappu on monitaitoinen ja valoisa persoona,  
jolla on näkemystä, taitoa ja sanansa sanottavana myös pellavatekstiilien maailmassa!

JOKIPIIN PELLAVA OY
Pellavatehtaantie 35
FI-61600 JALASJÄRVI
Puh. 010 839 4500
www.jokipiinpellava.fi
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