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Jotain jännää, tyylikästä ja ihanaa: 
 
Finlaysonin syksy-talvi 2015 -mallisto tekee aikamatkan 
historiaan ja esittelee kuosilöytöjä arkistojen kätköistä  
 
Finlaysonin syksy-talvi 2015 -mallisto kokoaa yhteen suomalaisen tekstiilisuunnittelun 
aarteita Finlaysonin ateljeesta 50-luvulta aina tähän päivään saakka. Mallisto on kesällä 
2014 Finlaysonin johtoon tulleiden uusien omistajien ensimmäinen oma mallisto ja tarjoaa 
jotain jännää, tyylikästä ja ihanaa jokaiseen suomalaiseen kotiin. 
 
”Finlaysonin syksy-talvi 2015 -mallisto on kunnianosoitus Finlaysonin arkistojen aarteille. Teimme 
aikamatkan omaan historiaamme ja matkamuistoksi saimme kuoseja, jotka ovat kestäneet aikaa 
ainutlaatuisella tavalla. Kymmenien tuhansien kuosien arkistomme sai meidät hullaantumaan, 
emmekä saaneet silmiämme irti kuosiarkiston helmistä. Kuosit olivat kiehtovia ja tuntuivat juuri siltä 
aidolta Finlaysonilta, jota me suomalaiset olemme rakastaneet pian parin vuosisadan ajan. Toki 
tuomme mallistoon myös jotain aivan uutta kuten kiehtovat ZZZZ-kuosit, täysin uudistuneet Muumit 
ja kokonaan uutena tuoteryhmänä valmisverhot”, kertoo Finlaysonin luova johtaja Petri Pesonen.  
 
Finlaysonin syksy-talvi 2015 -mallisto jakaantuu eri teemojen alle: syksy alkaa ZZZZ-kuosien ja 
uudistuneiden Muumien parissa. Aiku tyylikäs -sesonki kokoaa alleen skandinaavista, pelkistettyä 
designia ja joulua kohden ihastutaan uudestaan sympaattisiin kuosiaarteisiin vuosien takaa – aiku 
ihanat! 
 

ZZZZ-kuoseissa on asennetta 
 
Millaisia ovat kuosit, joita ei muka saisi olla 
lakanoissa? Niistä on Finlaysonin ZZZZ-
mallisto tehty. Eilen oli eilen ja nyt on nyt eli 
eläköön vähemmän tylsä arki ja 
mahdollisimman villit unet ja lakanakuosit! 
Finlaysonin alkusyksyn ZZZZ-malliston 
pussilakanoissa on asennetta, jossa voi 
nukkua. ZZZZ-kuoseja yhdistää pop-taiteelle 
tyypillinen grafiikka. Mikä on sinun 
suosikkisi? 
 
 
 

 
Tikru – design Finlayson 
 
Oliko se unta vai näinkö juuri tiikerin, jolla on yllään 3D-lasit? 
Kyllä vaan, Tikru-pussilakanoissa kaikki on mahdollista! Valitse 
keltaisena tai harmaana oman tyylisi mukaan. 
 
Dream team, Digit ja Click – design Sami Vulli 
 
Sami Vullin kynästä on syntynyt kolme uutta kuosia ZZZZ-
mallistoon. Digit-kuosissa numerot menevät hieman sekaisin, 



Click-kuosissa ollaan biljardin maailmassa. Dream team -
pussilakanoiden alle valitaan vain parasta seuraa.	   
 
Fillarit ja Pelikortit – design Osmi Koskinen 
 
Osmi Koskisen kädenjälki näkyy ZZZZ-malliston 
uutuuskuoseissa. Pyöräilyharrastajan ykkönen on uusi Fillarit-
kuosi keltaisena tai harmaana. Pelikortit on korttihain valinta 
pussilakanakuosiksi. 
 
 
 

Aiku jännä! Eläinkuosien uudet värit 
 

 
Syksyyn kuuluvat vahvasti myös luonto ja sen eläimet. 
Finlayson malliston suositut eläinkuosit Otso, Pesue ja 
Elefantti saavat uusia, syksyisiä värityksiä.  
 
Eräs arkistojen aarteista, rakastettu Ajatus-kuosi palaa 
Finlaysonin mallistoon. Mustavalkoinen pandakuosi 
nähdään pussilakanoissa ja metrikankaassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aiku tyylikäs! Selkeät muodot ja värit kaunistavat arkea 
 

Pop-taiteen rinnalla syksyllä innostutaan 
pelkistetyistä graafisista kuvioista ja 
selkeistä väreistä. Finlayson ateljeessa 
näitä skandinaavisen designin tyylinäytteitä 
on syntynyt 50-luvulta alkaen, ja Finlayson 
on edelleen mukana luomassa ja 
rakentamassa skandinaavista kaunista 
arkea suurella intohimolla. Aiku tyylikäs -
kokoelma on yhteen pelkistettyjä graafisia 
kuoseja eri vuosikymmeniltä. 
 
Oiva – design Sami Vulli  
 
Vullin Oiva-kuosi muutaman vuoden takaa 
täydentää graafisten kuosien kokonaisuutta. 
Oiva-kuosi on kuin suoraan kultaiselta 50-



luvulta, mutta silti tässä hetkessä kiinni. Vullin inspiraationa Oiva-kuosiin 
oli mummolta saatu vanha kukkamaljakko, jossa mummo piti neilikoita. 
Nyt neilikat kukkivat maljakossa Samin pöydällä. Pidetyn Oivan syksyn 
uudet värit ovat sini-keltainen ja aqua-vadelma.  
 
Kihla – design Sami Vulli  
 
Sami Vullin vuonna 2009 suunnittelema suurikuvioinen Kihla tekee 
paluun. Kihla-kuosin säännöllisen epäsäännöllinen kuvio on saanut 
vaikutteensa 60-luvulta. Ympyrät muodostavat kihlasormusten 
katkeamattoman ja visuaalisesti koukuttavan nauhan. Tuttu kuosi 
nähdään uusissa väriyhdistelmissä.  
 
Pajatso – design Pirkko Hammarberg 
 
Voimakkaiden värien ja selkeiden kuvioiden linjaa jatkaa Pirkko 
Hammarbergin Pajatso. Kuosi tuo pop-tyylin 1970-luvulta tämän päivän 
makuun sovitettuna. Tyylikkään Pajatso-kuosin syksyn värit ovat musta, 
sininen ja keltainen.  
 
 
Voiku ihana! Joulupöydissä löytöjä vuosien takaa 
 

Suomalaisessa joulussa on oma taikansa. 
Ensi jouluna Finlayson tuo joulupöytiin 
ihastuttavia kuosilöytöjä vuosien takaa. 
Muistatko vielä ihanan Onnin ja Olgan? 
 
Onni – design Arja Mattila 
 
Finlaysonin Onni-kuosi on arkistojen helmi, 
joka palaa suomalaisiin koteihin jouluksi. 
Miljoonasydämenäkin tunnetun kuosin 
suunnitteli Arja Mattila vuonna 1971 ja siihen 
liittyy rakkaita muistoja tuhansille 
suomalaisille. Kerran kuosin sydämen kokoa 
muutettiin muutamalla millillä, mutta se 

palautettiin kuluttajien palautteen vuoksi nopeasti alkuperäiskokoonsa. Tarkkaa touhua, mutta 
ehkä juuri siksi Onnia on painettu yli miljoona metriä. Onni tekee paluun tuttuna punavalkoisena ja 
on saatavilla myös harmaa-valkoisella värityksellä. Onni-kuosi nähdään pussilakanoissa, 
keittiötekstiileissä, pyyhkeissä ja metrikankaana. 
 
Olga – design Aini Vaari  
 
Olga-kuosi syntyi legendaarisen suunnittelijan 
Aini Vaarin kynästä vuonna 1968. Kuosissa on 
ripaus nostalgiaa, mutta samaan aikaan jotain 
modernia ja ajatonta – sellaista taikaa, jonka 
vain Aini voi tavoittaa.  
 
Olga-kuosi luo tunnelmaa joulupöytään. Kuosi 
on saatavilla joulunpunaisena ja harmaana. 
Satiinipussilakanoissa värivaihtoehtoina on 
lisäksi ylellinen sininen.  
 



Finlaysonin syksy-talvi 2015 -malliston uusia tuotteita on 
saatavilla jaksotetusti heinäkuusta alkaen Finlaysonin 
verkkokaupasta, Finlayson-myymälöistä ja valikoidusti 
jälleenmyyjien valikoimasta kautta maan. Joulusesongin 
tekstiilit tulevat myyntiin lokakuussa. 
 
Uuteen valmisverhomallistoon kuuluu verhokappoja ja 
sivuverhoja. Verhot tulevat myyntiin Finlaysonin 
verkkokauppaan ja Finlayson-myymälöihin sekä Finlayson-
jälleenmyyjille heinäkuusta alkaen. 
 
 
 

 
 
 
Lisätiedot:  
Petri Pesonen, luova johtaja, Finlayson  
p. 040 060 3306, petri.pesonen@finlayson.fi   
 
Finlayson syksy-talvi 2015 -malliston kuvat ovat ladattavissa osoitteesta:  
http://bit.ly/1EYSNSI  
 
Kuvapankin salasana: f1820y 
 
Kuva- ja tuotenäytepyynnöt sekä hintatiedustelut: 
Viestintätoimisto Manifesto, finlayson@manifesto.fi, p. 050 3477744 
 
 
Finlayson on ollut vuodesta 1820 suomalainen tekstiilialan edelläkävijä, joka suunnittelee ja 
valmistaa korkealaatuisia sisustustekstiilejä. Finlaysonilla on yhteensä 12 omaa myymälää, 
tehtaanmyymälää ja shop-in-shopia Suomessa. Lisäksi tuotteita on saatavilla verkkokaupasta sekä 
hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä kautta maan. Finlaysonin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 23 
miljoonaa euroa ja yrityksen palveluksessa oli vuoden lopussa noin 90 henkilöä. 
 


