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                                    PROFIILI 
 

• Luova ja erittain kokenut kaupallisten ja koordinoitujen naisten vaatemallistojen 
suunnittelija 

• Ammattitaitoinen tuotetuntemus samoin kuin vahva nakemys kaupallisesta muodista 
ja trendeista , hyva “silma” vareille, muodoille ja laadulle 

• Erinomainen kangastuntemus ja taitava luomaan innovatiivisia ja kaupallisia 
kokonaisuuksia tarvittaville hintatasoille 

• Laaja tuotetuntemus: Vahva erityisesti takkien suunnittelijana, seka nahka- ja 
turkissomisteiden tuotteiden suunnittelijana, mutta myos taitava sisavatteissa, 
neuleissa ja omien painokuosien ja printtien suunnittelijana 

• Aktiivisesti mukana tuotekuvauksissa ja ideoinut tuotekatalogeja myynnin tueksi 
• Hyvin kokenut tyoskentelemaan Kauko-Idan ja Eurooppalaisten toimittajien kanssa 
• Vahva kansainvalinen kokemus ja hyvin yhteistyokykyinen ja positiivinen asenne  

tiimityoskentelijana 
• Aktiivinen seuraamaan myyntia ja kommunikoimaan myyntiedustajien kanssa 

luodakseen kaupallisia mallistoja 
• Pystyy tekemaan selvat, yksityiskohtaiset tuoteohjeet toimittajille 
• Myyntiorientoitunut suunnittelija; mallistojen markkina-alueina Skandinavia, Venaja, 

Benelux maat, Englanti ja Saksa 
• Positiivisen elaman asenteen ja hyvat ihmissuhdetaidot omaava suunnitteja 

 
                                                            URA LYHYESTI 
 
5 vuoden tyoskentelyn jalkeen Piretta – PTA Oy:ssa, perustin oman suunnittelutoimiston 1991; 

Designstudio Tuula Rossi Oy:n.  Alueena kansainvalisten, kaupallisten ja koordinoitujen 
naisten vaatemallistojen suunnittelu. Tyoskentelen free lancerina. 
 
2015-                          BELIEVE by tuula rossi -takkimalliston lanseeraus. 
                                   (www.believebytuularossi.com) Oma mallisto,    
                                   jota myydään Suomessa, Hollannissa, Belgiassa ja Ruotsissa. 

                                   Saanut positiivisen vastaanoton, ensimmäinen takkimalliston     
                                          toimitus elokuussa 2016. 
 
2011 –                TOP SECRET MODE Vertriebs Gmbh (www.nosecretmode.de) 

Olen suunnitellut projektimaisesti takkimallistoja ja 25-30 kpl 
mallistokokonaisuuksia. Olen suunnitellut teemat / varit eri 
toimitusjaksoille. Top Secret Modella on 11 mallistoa vuodessa. Olen ollut 
osana suunnittelutiimia. 

 
2002 –               NAISTEN PUKUTEHDAS OY (www.np-collection.com) 

Suunnittelen itsenaisesti mallistokokonaisuuksia ja yksittaisia tuotteita. 
Seuraan trendeja, valitsen materiaalit ja varit, teen tuoteohjeet (Corel 

mailto:tuularossihooijmaijers@yahoo.com
http://www.believebytuularossi.com/
http://www.nosecretmode.de/
http://www.np-collection.com/


draw) seka seuraan tiiviisti tuotekehitysta toimittajien kanssa. 
Myynnin seurannan lisaksi olen yhteydessa omien myymaloiden ja 
myyntiedustajien kanssa, erityisesti viennin edustajien kanssa. 
Aloittaessani NP:lla myynti kasvoi vuoden aikana 40 %, kasvu tuli 
paaasiassa minun suunnittelemistani malleista. 

 
2000 – 2011               JOUTSEN FINLAND OY (www.joutsen.com) 

Olen suunnitellut Joutsenelle vuosittain 6-10 uutta mallia. Suunnittelemani 
mallit ovat olleet hyvin menestyksekkaita.             

                               
2000 – 2008          BIG-L  /  L-FASHION GROUP OY (www.bigl.fi) 
                                   Suunnittelin nahka ja turkissomisteisia takkeja vuosittain 10-12                      
                                   uutta mallia, seka annoin tietoa trendeista ja vareista ja 
                                   koordinoin mallistoa. 

 
2000 - 2002           GRUNSTEIN PRODUCT OY (Gemmi Furs Oy)    
                                  (www.gemmi.fi) 

98 % tuotteista meni vientiin. Suunnittelin Grunstein and Gemmi –
mallistoihin luxus turkissomisteisia takkeja (myos untuvatakkeja) ja 
neuleita. 

 
1997 - 2000   AVENUE / PTA-GROUP OY 

Suunnittelin kokonaisvaltaisesti ja menestyksekkaasti Avenue -
mallistoa (noin 160 mallia vuosittain). 
 

1995 – 1998               LUHTA STUDIO  /  L-FASHION GROUP OY (www.luhta.com) 
Suunnittelin Luhta Studio -mallistoa (120-140 mallia vuosittain). 
Valitsin materiaalit, varit ja koordinoin malliston kaupalliseksi 
kokonaisuudeksi. 

  
1991 – 1995        PIRETTA / PTA-GROUP OY 

                    Suunnittelin Piretta -mallistoa menestyksekkaasti. 
  

1991 – 1992  FINNWEAR OY 
                             Tehtavani oli suunnitella  Finnwear -alusasuja ja Bijou yoasuja. 
 

1986 – 1991        PIRETTA – PTA OY 
Viimeisen opiskeluvuoden aikana aloitin urani suunnittelemalla 
Primizia -mallistoa ja myohemmin suunnittelin Inspire - “private label” 
mallistoa Lindexille. 

 
                                                    OPISKELUT 

• Valmistuin ylioppilaaksi vuonna 1979 Suonenjoen lukiosta. 
• Valmistuin vaatesuunnittelijaksi Kuopion Koti-ja Taideteollisuusoppilaitoksesta 

vuonna 1987 paattotyona tutkin teollisen suunnittelun tuotekehitysta ja projektina 
suunnittelin Primizia malliston Piretta – PTA Oy:lle. 

 
                                            MUUTA 

• Kielitaito: Suomi, Englanti, Ruotsi ja Saksa. Opiskelen itsenaisesti Hollantia. 
• Outlook, Word, Corel 

 
 

                                    
                                                   SUOSITTELIJAT 
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Finland, Risto Rosendahl, e-mail; risto.rosendahl@np-collection.com  mob: +358 400 352 
936 
Belgium, Daphne Ooms, e-mail; e-mail; daphne@johnoomsagentuuren.be phone: +32 24 
789 650  
The Netherlands, Dinky van Veil, e-mail; dinky.tonvanveil@planet.nl mob: +31 651 330 952 
The Netherlands, Erik de Groot, e-mail; info@erikdegrootagenturen.nl mob: +31 653 405 
528 
Sweden, Kjell Bolin, e-mail; kjell@tagelle.nu mob: +46 70 3280 880 
Germany, Ozcan Dagdelen, e-mail; dagdelen@topsecretmode.de mob: +49 171 3394 007 
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