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Muotikentän pioneerisiskokset ovat toimineet alan suunnannäyttäjinä: he ovat loistavia 
esimerkkejä rohkeasta monialayrittämisestä.

Helsinkiläissiskokset Paola ja Pirjo Suhonen ovat säilyttäneet oman näkyvän, uniikin kädenjälkensä 
ja design-identiteettinsä 20 vuoden ajan.  Silti he ovat onnistuneet uudistamaan Ivana Helsinki 
-brändiään, kansainvälistyneet vauhdilla ja uudistaneet rohkeasti koko kenttää.

Ivana Helsinki on edelleen ainoa suomalainen muotitalo, joka on hyväksytty sekä Pariisin että New 
Yorkin muotiviikkojen virallisiin päänäytöksiin.

”Ainutlaatuisten printtien läsnäolo on luonut hienon jatkumon. Muodin osaaminen on edelleen Ivana 
Helsingin identiteetin ydin, mutta viime vuosina erityisesti liikkuva kuva on tullut vahvasti mukaan 
tekemiseemme tuotantoyhtiömme Ivana Helsinki Cineman kautta”, kertoo toimitusjohtaja Pirjo 
Suhonen.

 ”Kaikki mitä teemme perustuu aidolle intohimolle, kauneuden kaipuulle ja halullemme tarjota 
elämyksiä – olipa väline sitten mikä tahansa”, Paola Suhonen jatkaa

Juhlavuosi näkyy Suomessa ja ulkomailla

Kotimaassa Ivana Helsinki on saavuttamassa kotisohvat: ja tällä kertaa kyseessä eivät ole kangas-
kuosit. 

”MTV:n Avalla alkaa maaliskuussa pyöriä särmikäs dokumenttisarjamme ”Siskot”. Sarjassa seurata-
an kymmenen siskoparin suhdetta; suhteiden monimuotoisuutta, iloja, suruja, kipukohtia ja kehi-
tystä”, sarjan tyylilleen uskollisena visuaalisuutta korostaen ohjannut Paola kuvailee.

”Olemme monesti joutuneet itse siskoina miettimään, mikä sisaruuden voima ja vahvuus elämässä 
on”, Pirjo kertoo dokumentin luontevasta aihevalinnasta. 

Liikkuva kuva on ollut jo useiden vuosien ajan Paolan tekemisessä vahvasti läsnä: erityisen rakkai-
ta hänelle ovat road movie –elokuvat. Dokumenttipuolesta saimme esimakua jo viime vuonna 2,5 
tuntisen Nina Hartley kokeellisen teoksen myötä. 
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”Nyt on vuorossa dokumenttielokuva ”Avanto-Erkki”, joka kertoo maailman vanhimmasta, 
92-vuotiaasta MM-tason avantouimarista. Dokkari saa maaliskuussa ensi-iltansa Finnkinon uudessa 
Maxim –teatterissa”, Paola kertoo. 

Viime vuonna Itä-Helsingin hotelli Rantapuistossa järjestetty Superwood –festivaali oli ensimmäinen 
suurempi Ivana Helsingin tapahtuma ja kertoo sisarusten rohkeudesta luoda tyhjästä täysin uuden-
lainen elämyskokonaisuus keskelle metsää. 

”Haimme ainutlaatuista, taianomaista ”twinpeaks” tunnelmaa ja halusimme yhdistää musiikin, 
taiteen, puheen ja seikkailun” Pirjo kertoo ja paljastaa: ”Tapahtuma saa jatkoa lokakuussa ja 
luonnollisesti entistä isompana.”

Mutta juhlavuosi ei kunnioittaisi juuriaan ellei siitä nähtäisi parhaita paloja myös maailman 
catwalkeilla. 

”Juhlavuoden kunniaksi järjestämme ensimmäistä kertaa näytöksen heinäkuussa Pariisin Haute 
couture –muotiviikoilla. Siellä kaikki asut on valmistettu käsin. Tarkoituksena on luoda vahva tun-
nelma, jossa skandinaavisuus ja slaavilaisuus muodostavat visuaalisen vuoropuhelun”, siskokset 
hehkuttavat.

Kansainvälistä menestystä erityisesti Japanissa niittänyt sisaruspari pääsee oikeutetusti myös kan-
sien väliin. 

”Meillä Paola suunnittelee kaikki kuosimme itse ja niihin liittyy todella henkilökohtainen tunne, 
muisto tai tarina. Tämä koskettaa ihmisiä, erityisesti Aasiassa. Japanissa ilmestyy englannin- ja 
japaninkielinen Ivana Helsinki 100 kuosia –kirja, josta kaavailemme hieman laajempaa versiota myös 
Suomeen”, Pirjo kertoo.


