
Made with Fairtrade Cotton

MIKSI REILUN KAUPAN PUUVILLA?

Puuvillaa on joskus kutsuttu valkokullaksi. Se on
tulonlähde noin 100 miljoonalle kotitaloudelle yli 70
eri maassa. Mutta puuvillanviljelijöiden elämä 
ei ole aina helppoa.
Globaali kilpailu on kovaa ja puuvillan hinta on
viime vuosikymmeninä laskenut jyrkästi. Tämä aiheuttaa
suuria ongelmia puuvillanviljelijöille kehitysmaissa.

Reilu kauppa asettaa kriteerit korkeammille palkoille
ja minimihinnalle, joka ylittää aina kestävän
tuotannon kustannukset.
Tämä, yhdessä pitkän aikavälin kauppasopimusten
kanssa antaa turvaa kaikille niille,
joilla ei ole suuria marginaaleja elämiseen.
Viljelijät saavat myös ylimääräisen palkkion, jolla on 
tarkoitus kehittääpaikallista yhteisöä,
kuten rakentaa uusia kouluja.

Joka kerta kun valitset Reilun kaupan tuotteen autat
viljelijöitä ja työntekijöitä ja parannat työ- ja elinoloja.

CottoVer® käyttää vain Reilun kaupan puuvillaa!
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VALMISTUSKETJU

Puuvilla tulee kahdelta Reilun kaupan viljelijältä Intiasta. 
Puuvilla on ekologista eikä siinä ole käytetty kemiallisia tuholaismyrkkyjä. 
Kun puuvilla kuljetetaan viljelijältä seuraavalle toimittajalle sen mukana
seuraa tarkistuksen tehneen tahon erityinen todistus, joka auttaa meitä seuraamaan puuvillan
valmistuksen kaikkia vaiheita.
Siksi voimme olla varmoja että vaatteet todella on valmistettu
luomupuuvillasta ja toimittajat ovat valtuutettuja.

Puhdistettu puuvilla kuljetetaan kehräämöön, joka valmistaa langoista kangasta.
Olemme toimineet yhteistyössä kahden intialaisen kehräämön kanssa.
Polyesterikuitu, jota käytetään muutamassa mallissa on valmistettu GRS-standardien
mukaan kierrätetystä materiaalista.

Valmis kangas toimitetaan vaatevalmistajalle Bangladeshiin missä kankaat värjätään ja vaatteet
valmistetaan. Kemikaalit, joita näissä prosesseissa käytetään on perusteellisesti dokumentoitu ja
niiden on täytettävä sekä GOTS:in että Joutsenmerkin vaatimukset. Kaikki toimittajat ketjussa
kontrolloidaan vuosittain GOTS:in puolesta.

Kun vaate on valmis toimitetaan se Bangladeshistä Ruotsiin.
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JOUTSENMERKILLÄ MERKITTY - 
YMPÄRISTÖN PARHAAT TUOTTEET

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, 
jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Merkin avulla kuluttajia ja muita ostajia
ohjataan valitsemaan ympäristön kannalta viisasti.
Merkin avulla myös kannustetaan valmistajiaja palveluntarjoajia tarjoamaan ympäristön
kannalta parempia vaihtoehtoja.

Joutsenmerkki kertoo tuotteen olevan ympäristön kannalta parhaiden joukossa.

Pelasta 
maailmaa 

vähän joka 
päivä

Kiitos että valitsit 
joutsenmerkin
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CERES-0201

GOTS* - VASTUU
PUUVILLASTA T-PAIDAKSI

Vaatteet, jotka on merkitty GOTS-merkillä on tehty ottaen huomioon sekä
sosiaaliset että ympäristöön liittyvät vaatimukset. Vaatimukset koskevat kaikkia
tuotantovaiheita, viljelystä valmiiseen tuotteeseen. Esimerkiksi puuvillan tulee olla
luonnonmukaisesti viljeltyä ja on olemassa tiukat säännöt siitä mitä kemikaaleja
voidaan käyttää vaatteiden valmistukseen. Työolojen tulee olla turvalliset ja niiden on
vastattava ILO:n perussopimuksia. 
Lisäksi valmiin vaatteen tulee läpäistä laatutestit,
esimerkiksi kulumisen ja haalistumisen suhteen jolla taataan tuotteen kestävä
elinkaari. GOTS tekee tarkistuksia kaikkien valmistajien tuotantoketjuun vuosittain.

* Global organic textile standard.

YMPÄRISTÖ
TYÖOLOSUHTEET
LAATU
VALVONTA

•
•
•

CERES-0201

* Global organic textile standard.

TYÖOLOSUHTEET
LAATU
VALVONTA
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SUUNNITELTU RUOTSISSA –
VALMISTETTU BANGLADESHISSA

Bangladesh on yksi maailman isoimmista vaatteiden ja tekstiilien valmistajista. 
Tekstiiliteollisuus tuo noin 80 % maan vientituloista ja on keskeisessä 
 roolissa maan talouskehityksessä. Tekstiiliteollisuus työllistää noin 3,5 miljoonaa henkilöä.

Valitessasi Bangladeshissä valmistetun tuotteen, joka on valmistettu ihmisiä ja
ympäristöä ajatellen autat vaatteiden valmistajia kiinnostumaan investoimaan
ympäristöystävällisiin käytäntöihin ja parantamaan työoloja.
Näin voimme edistää kestävää kehitystä.
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ÖKO-TEX ON TURVALLINEN TEKSTIILI

Öko-Tex standardi on kansainvälinen tekstiilien testaus- ja sertifiointijärjestelmä. 
Merkki takaa, ettei valmistuote sisällä haitta-aineita, jotka voivat aiheuttaa allergioita 
tai muita terveysongelmia.

Saadakseen Öko-Tex –merkin tulee tuotteen läpäistä laboratoriotestit, 
jotka osoittavat ettei niistä löydyterveydelle haitallisia kemikaaleja. 
Testit tehdään riippumattomassa tutkimuslaitoksissa.
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Participant of BSCI

 

COLOURS

Kyse ei ole ainoastaan meidän tuotteistamme jotka
tekevät eron. Olemme mukana monissa projekteissa, 
jotka yrittävät tehdä maailmasta hieman paremman…

ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY IN BANGLADESH
Accord on sitova sopimus, jonka tarkoituksena on parantaa Bangladeshin tekstiilliteollisuuden
rakennus- ja paloturvallisuutta. Accord tekee tarkastuksia, pitää paloturvallisuuskoulutuksia 
sekä kunnostaa rakennuksia alueella.

BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE)
BSCI on eurooppalaisten kauppaketjujen kehittämä sosiaalisen laadunvalvonnan malli, jonka
tavoitteena on ns. riskimaiden tavarantoimittajien työolojen parantaminen kansainvälisten 
sopimusten vaatimalle tasolle sekä selkiyttää ja yhtenäistää yritysten tekemää 
tavarantoimittajien valvontaa. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että kuluttajille 
tarjottavat tuotteet on valmistettu sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä tuotanto-
olosuhteissa.

TEXTILE EXCHANGE
Textile Exchange on ei-kaupallinen organisaatio, joka työskentelee tekstiiliteollisuuden 
vastuullisen laajenemisen sekä luomupuuvillan tuotannon puolesta.

HAND IN HAND
Hand in Hand taistelee köyhyyttä vastaan koulutuksen ja yrittäjyyden kautta. Seitsemässä 
vuodessa organisaatio on luonut yli 1,7 miljoonaa työpaikkaa joissain maailman köyhimmistä 
maista. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 5 miljoonaa ihmistä on kyennyt jättämään 
äärimmäisen köyhyyden ja sadat tuhannet lapset ovat voineet mennä kouluun. New Wave 
tukee Hand-in-Hand –organisaatiota niin, että kolme kokonaista kylää on osana hanketta. 
Tämä auttaa noin 1500 ihmistä muuttamaan elämänsä pitkäaikaisesti.

CLEAN SHIPPING INDEX
Clean Shipping Indexin tavoitteena on vaikuttaa laivayhtiöitä käyttämään puhtaampia 
aluksia antamalla korkeat pisteet tehokkaimille aluksille. Kuljetusten ostajat voivat käyttää 
Clean Shipping Indexiä laskeakseen ja minimoidakseen ekologisen jalanjälkensä.

Painoteknisistä ja valokuvauksellisista syistä kuvaston ja itse tuotteen väreissä saattaa olla pieniä eroja. Myös saman tuotteen tuotekuvassa ja 
imagokuvassa saattaa valojen vuoksi olla eroja. Näissä tapauksissa tuotekuva on ensisijainen.
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PESUOHJEET
Voit vaikuttaa paljon vaatteidesi ulkonäköön ja
kestävyyteen hoitamalla niitä oikein. Pesemällä
vaatteet pesuohjeiden mukaisesti, saat ne
näyttämään paremmilta paljon pidempään.
Pese aina tummat vaatteet erikseen ja käytä
pesuainetta, jossa ei ole valkaisuaineita. Näin
säästät sekä vaatetta että ympäristöä. Käännä
vaatteet nurinpäin ja sulje vetoketju ennen pesua.
Erilaisia vaatteita ja materiaaleja tulee hoitaa eri
tavoin, siksi kaikissa vaatteissamme on selvät
pesu- ja hoito-ohjeet.

KEMIALLINEN PESU
Ympyrä – tuote kestää kemiallisen pesun.

Kirjain ympyrän sisällä näyttää mitä 
pesunestettä tuote kestää käyttää.  

Rasti ympyrän päällä tarkoittaa,
että tuote ei kestä kemiallista pesua.

VESIPESU
Vati tarkoittaa vesipesua tai käsinpesua.

Vesipesu 60 asteessa.

Vesipesu 40 asteessa.

Vain käsinpesu.

Rasti vadin päällä kertoo, että tuotetta
ei voi pestä vesipesussa.

ClCl

KLOORIVALKAISU
Kolmio – tuote voidaan valkaista.

Kirjain kolmiossa
on kemiallisen pesun merkintä.

Rasti kolmion päällä
merkitsee, että tuotetta ei voi kloorivalkaista.

Rasti kolmion päällä
merkitsee, että tuotetta ei voi kloorivalkaista.

SILITYS
Pisteiden lukumäärä silitysraudan symbolissa
kertoo millä lämpötilalla tuotetta voi silittää.

Enintään 150 °C

Enintään 200 °C

Silitys kielletty.

KUIVAUS
Neliö

Ympyrä neliön sisällä merkitsee, että tuote
kestää rumpukuivauksen.

Rasti symbolin päällä
tarkoittaa, että tuotetta ei saa rumpukuivata.

(Huomioi, että rumpukuivaus kuluttaa ja lisää
tuotteen kutistuvuutta.)
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