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Talviriehan raikkaudesta kohti juhannustansseja ja kesäkuoseja  

Finlaysonin kevään ja kesän 2014 mallistossa juhlitaan 
läpi sesongin 
 
Finlaysonin Kevät-kesä 2014 -mallistossa on iloinen juhlantunnelma. Alkuvuosi alkaa 
reippaalla talviriehalla, huhtikuussa virittäydytään kevätkarkeloiden tunnelmaan ja sesonki 
huipentuu juhannustansseihin ihanien kesäkuosien innoittamana. Finlaysonin kevät ja kesä 
on värien leikittelyä yhdistettynä klassiseen ja tyylikkääseen mustavalkoiseen.  
 

Vuoden alussa ilmassa on uusia ideoita ja unelmia, kun 
haaveillaan tulevasta keväästä ja kesästä, valosta, matkoista 
ja vapaudesta. Lumen ja pimeyden vastapainoksi kaivataan 
raikkaita ja kirkkaita värejä. Talviriehan kuosien väreissä 
nähdään energistä sitruunankeltaista, valon valkoista, 
raikasta turkoosia ja aquansinistä. Kuosien kuviomaailma on 
minimalistinen ja helppo.  
 
Sormus – design Susanna Sivonen 
Finlaysonin Korulipas-sarja saa jatkoa. Sormus-kuosissa 
näkyy Susanna Sivosen persoonallinen ja humoristinen 
kädenjälki ja yllättävät yksityiskohdat. Sormus on korulippaan 
arvokkain aarre, joka kätkee sisäänsä sitoutumisen, 
uskollisuuden ja suuret tunteet. Sormus-kuosi kertoo 
parisuhteen tarinaa ironialla ja rakkaudella ja osoittaa 
samalla kunnioituksensa kaikille rakkaustarinoille. Sormus-
kuosissa näkyy alkutalven raikkaus, sinisen ja turkoosin 
sävyt. Kuosin toinen värivaihtoehto on pelkistetty 
mustavalkoinen. 
 
 

 
Patio – design Sami Vulli 
Toinen talviriehan kuoseista on nuorekas ja graafinen Patio. Sami 
Vullin suunnitteleman trendikkään ruudullisen Patio-kuosin 
värityksessä yhdistyvät neutraalin ja pastellin sävyt ripaukseen 
neonväriä. Rauhallisen pinnan alla asuu räväkkä sielu.  
 
Rytmi ja Reilu – design Liisa Suurla  
 
Talvirieha innostaa myös kylpyhuoneen ilmeen raikastukseen. 
Reilun kaupan puuvillasta valmistetut Reilu-pyyhkeet saavat kaksi 
uutta väriä, raikkaan sitruunankeltaisen ja intensiivisen 
sinivihreän.   
 
Reilu saa rinnalleen myös täysin uuden pyyhesarjan, liukuvärjätyt 
Rytmi-pyyhkeet. Trendikkäissä Rytmi-pyyhkeissä löytyy 
valinnanvaraa värien suhteen. Yhdistä Reilu- ja Rytmi-pyyhkeistä 
mehukkaita väriyhdistelmiä kylpyhuoneeseen! Reilu- ja Rytmi-
pyyhkeet on valmistettu korkealaatuisesta, käsin poimitusta 
Reilun kaupan puuvillasta. 
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Katetaan kotiin värikkäät kevätkarkelot 
 
Talven jäljiltä mieli on täynnä uusia 
puutarhaunelmia ja kylvösuunnitelmia. 
Ensimmäiset auringonsäteet lämmittävät. 
Tuoksuu uudelta mullalta, toivolta ja kasvulta. 
Nyt katetaan kotiin kevätkarkelot!  
 
Sesongin kuviomaailma on runsas, rohkea ja 
värikäs. Värit hehkuvat punaisen ja vihreän 
puhtaissa sävyissä. Kevätkarkeloiden kuoseissa 
pääosan saavat kasvit, kukat ja eläimet.  
 
 

 
 
Veranta – design Anu Kanervo 
Anu Kanervon Veranta-kuosi kiteyttää sesongin tunnelman. Aurinko 
paistaa jo korkealta ja kohta loputkin nuput puhkeavat kukkaan. 
Katetaan pöytään värikkäimmät astiat, nostetaan esiin kakkua ja 
marjamehua. Kuosissa on voimakkaita punaisen ja vihreän sävyjä, 
isoja kukkia ja laulavia lintuja. Toinen värivaihto on turkoosin, 
vihreän ja valkoisen raikas yhdistelmä.  
 
Veranta-kuosi nähdään niin keittiö- ja kattaustekstiileissä kuin 
pussilakanoina. Kaunis Veranta-keittiöpyyhe on kesäkeittiön 
odotetuin uutuus! 
 
 
 
 

 
Kodinonni – design Anu Kanervo 
Kevätkarkeloiden iloista tunnelmaa täydentää Kodinonni. Vehreä 
Kodinonni-kasvi toistuu myös Veranta-kuosissa. Kodinonni-
tekstiilien tunnelma on kodikas, pehmeä ja helppo. Kodinonni ja 
Veranta ovat pääosassa ensi kevään värikkäimmissä kattauksissa. 
Veranta ja Kodinonni nähdään yhdessä myös raikkaassa 
koristetyynynpäällisessä. 
 
 
Tiikeri – design Anu Kanervo 
Keittiössä palataan nostalgisiin tunnelmiin. Vesi herahtaa kielelle, 
kun keittiöstä leijailee herkullisen tiikerikakun tuoksu. Kaikkien 
kotikokkien ykköshankinta ja mainio kesätuliainen on Tiikeri-
keittiöpyyhe, jossa on makoisan tiikerikakun resepti.  
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Sesonki huipentuu keskikesän juhannustansseihin 
 
Keskikesällä mökkipolun varrella kukkii. Vierasmökkiin 
pedataan raikkaat lakanat ja maljakossa on seitsemän 
sorttia kukkia. Puhdas sauna odottaa juhannusjuhlijoita 
huomaansa. Kokon loimu valaisee ja grillin herkuista 
nautitaan isolla porukalla. Lavalta kantautuu musiikki järven 
ylitse. Vielä ehtisi yöttömän yön tansseihin. Finlaysonin 
kevään ja kesän 2014 mallisto huipentuu 
juhannustansseihin. 
 
Tyyni – design Lotta Mäkinen 
Lotta Mäkisen upea Tyyni-kuosi kuvaa suomalaista 
kesämaisemaa: ne hiljaiset aamu- ja iltahetket saaristossa, 
kun meri on aivan tyyni. Aavaa merta katsellessa, lämmin 
kallio paljaiden jalkojen alla, tyyneys valtaa myös mielen.  
 
Kaksipuoleiset Tyyni-pussilakanat vievät saaristomaisemiin 
ja saattelevat rauhallisille unille mökillä tai valoisassa 
kaupunkikodissa. 
 
 

Niittypolku – design Anu Kanervo 
Anu Kanervon Niittypolku on ylistys suomalaiselle kesälle ja 
keskikesän juhlalle. Koiranputket, apilat, sananjalat ja lemmikit 
kukkivat valmiina juhannustaikoihin. Kesän tuoreus tuodaan sisälle 
ja kukat pedataan vuoteeseen kukkimaan unissakin mukana. 
 
Koivu – design Yu Nun 
Suomalaista luonnonmaisemaa ilmentää myös rauhallinen Koivu-
kuosi. Taideteollisen korkeakoulun opiskelijan, kiinalaisen Yu Nunin 
suunnittelema kuosi on seesteinen ja esittää taiteellisella 
yksinkertaisuudella koivunrunkoja. Kuosi on saatavilla 
tummansinisellä sekä valkoisella pohjavärillä.  
 
Niityllä – design Pauliina Karaiste 
Kevään upein satiiniuutuus on Pauliina Karaisteen Finlaysonille 
suunnittelema Niityllä-kuosi. Kuosista voi melkein aistia kesäisen 
luonnon tuoksut ja äänet. Tyylikäs kuosi on saatavilla vihreän ja 
persikan sävyissä sekä harmaan ja beigen yhdistelmänä.  
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Tiedotteessa on esitelty poimintoja Finlaysonin kevään ja kesän 2014 mallistosta. Uutuuskuoseja 
on saatavilla vaihtelevasti pussilakanoina, satiinipussilakanoina, keittiö- ja kattaustekstiileinä sekä 
metrikankaana. Finlaysonin Kevät-kesä 2014 -mallisto tulee myyntiin jaksotetusti tammikuusta 
alkaen. Ensimmäisenä saataville tulevat talvirieha-sesongin tuotteet. Finlaysonin malliston tuotteet 
ovat saatavilla Finlaysonin verkkokaupasta, Finlayson-myymälöistä sekä vaihtelevasti Finlaysonin 
jälleenmyyjiltä kautta maan.  
 
 
 
Lisätiedot:  
 
Mailis Linnola, mallistopäällikkö, Finlayson Oy  
p. 020 721 3611 tai sähköposti mailis.linnola@finlayson.fi   
 
www.finlayson.fi 
 
 
Kuva- ja kuvauslainapyynnöt: 
 
Kaisa Neittaanmäki, Viestintätoimisto Manifesto 
p. 050 347 7744 tai sähköposti kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi 
 
Tiedotteeseen liittyvät kuvat ovat ladattavissa suoraan osoitteesta: 
http://bit.ly/17JylDR  
 
 
Finlayson on ollut vuodesta 1820 suomalainen tekstiilialan edelläkävijä, joka suunnittelee ja valmistaa 
korkealaatuisia sisustustekstiilejä sekä nukkumiseen liittyviä tuotteita Finlayson- ja Familon-brändin alla. 
Finlaysonilla on yhteensä 22 omaa myymälää, tehtaanmyymälää ja shop-in-shopia Suomessa, Venäjällä ja 
Baltiassa. Lisäksi tuotteita on saatavilla verkkokaupasta sekä hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä kautta maan. 
Finlaysonin palveluksessa vuonna 2012 oli noin 280 henkilöä ja konsernin liikevaihto oli noin 46 miljoonaa 
euroa. 
 
FINLAYSON – MAAILMAN JA IHMISEN VÄLIIN TARVITAAN JOTAIN PEHMEÄÄ 
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