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Anna Ruohonen yhteistyöhön Finlaysonin kanssa – syksyn 

uutuusmallistossa myös Hannu Väisäsen taidetta ja metsän eläimiä 

Kodintekstiilivalmistaja Finlayson päivitti yhdessä Anna Ruohosen kanssa laadukkaan ja 

perinteitä kunnioittavan J.F.-kodintekstiilimalliston. Tyylikkään malliston materiaalit ja värit 

on valikoitu tarkasti aikaa ja kulutusta kestäviksi. Finlaysonin syksyn 2016 uutuuksiin 

kuuluvat myös kuvataitelija Hannu Väisäsen kanssa suunniteltu tekstiilikokoelma, Ensilumi-

, Kirsu- ja Troolari-eläinkuosit sekä Muumi-tuoteperhettä täydentävä Mörkö-kuosi. 

Suomen kansainvälisesti tunnetuimpiin vaatesuunnittelijoihin kuuluva Anna Ruohonen päivitti jo 

pitkään markkinoilla olleen ja perinteisen J.F.-malliston tähän päivään yhdessä Finlaysonin 

suunnittelijoiden kanssa. Malliston väreihin ja kuvioihin etsittiin elementtejä Finlaysonin arkistosta, 

josta löytyy kuoseja lähes kahdensadan vuoden ajalta. J.F.-malliston tuotteiden materiaaleina on 

käytetty mm. Egyptin kampapuuvillaa, pellavaa ja villaa. Mallisto henkii modernilla tavalla mennyttä 

aikaa, jolloin huonolaatuisiin tuotteisiin ei ollut varaa.  

”Suunnittelun lähtökohtana oli luoda ajaton, tyylikäs ja moderni mallisto. Finlaysonin historia ja sen 

mittaamattomat arkistot inspiroivat suunnittelutyötä, jonka tuloksena päivitimme perinteiset 

materiaalit ja tuotteet tähän päivään. Olen tehnyt töitä erityisesti värisävyjen kanssa löytääkseni 

syviä ja kauniita sävyjä, joissa laadukas materiaali pääsee oikeuksiinsa”, Anna Ruohonen sanoo. 

J.F.-mallistoon kuuluu laaja valikoima kodintekstiilejä kuten pussilakanoita, tyynyliinoja, huopia, 

koristetyynynpäällisiä, pyyhkeitä ja kylpytakkeja sekä turbaani, jonka voi kietoa hiuksiin saunan 

jälkeen. 

Finlayson tuo Hannu Väisäsen taiteen suomalaisten koteihin 

Syksyn uutuuksiin kuuluu myös palkitun kuvataitelijan ja kirjailijan Hannu Väisäsen sekä 

Finlaysonin yhdessä suunnittelema tekstiilikokoelma. Kokoelman kuosit ammentavat aiheensa 

Väisäsen kuvataiteesta. ”Haluan tuoda taiteen yhä useampien ihmisten ulottuville. Toivon, että 

ihmiset voisivat nukkua taiteessani ja kantaa taidettani mukanaan. Taide kuuluu ihmisten arkeen”, 

kertoo Hannu Väisänen. 

Väisänen on piirtänyt ja maalannut malliston kuosit guassilla ja tussilla paperille, minkä jälkeen 

kuviot on painettu digitaalisesti kankaalle, jotta alkuperäiset värit ja siveltimenjälki on saatu 

mahdollisimman tarkasti esille. Kokoelmaan kuuluu pussilakasettejä, koristetyynynpäällisiä, 

pöytäliina ja kangaskasseja. 

Uudet eläinkuosit hakevat aiheensa suomalaisesta metsästä ja valtamerestä 

Syksyn malliston muut uutuudet esittelevät suomalaisista metsistä tuttuja hahmoja. Suunnittelija 

Irina Ylänteen Kirsu-kuosi esittelee Korkeasaaren pienet karhunpennut. Salla-Maaria Syväsen 

suunnittelemassa Ensilumi-kuosissa kauniin ketun katse rauhoittaa. Emma Hagmanin Troolari-

kuoseissa taas seikkailevat troolari ja valas. Kirsu-, Ensilumi- ja Troolari-kuosit löytyvät  

pussilakanaseteistä, koristetyynynpäällisestä, verhosta ja suihkuverhosta. Syksyn uutuuksiin 

kuuluvat myös tummanpuhuva Mörkö sekä Nyytin talo, jotka täydentävät suosittua Muumi-

tuoteperhettä. 



”Nyt julkaistava mallisto on kiinnostava yhdistelmä rohkeita uutuuksia ja klassisen tyylikkäitä 

kodintekstiilejä. Kaikkia malliston tuotteita yhdistää ajatus luoda kestävää ja kaunista muotoilua 

ihmisten arkeen. Finlaysonille on tärkeää myös jatkossa tehdä yhteistyötä mielenkiintoisten 

suunnittelijoiden, kuten Anna Ruohosen ja Hannu Väisäsen, kanssa”, kertoo Finlaysonin luova 

johtaja Petri Pesonen. 

Finlaysonin syksyn malliston tuotteet tulevat myyntiin heinäkuussa 2016 Finlaysonin omiin 

myymälöihin ja verkkokauppaan, sekä jälleenmyyjille kautta maan. J.F.-malliston tuotteet tulevat 

myyntiin elokuussa 2016 Finlaysonin omiin myymälöihin ja verkkokauppaan, sekä jälleenmyyjille 

kautta maan. 

Lisätiedot:  

Jukka Kurttila, toimitusjohtaja, Finlayson Oy 

p. 040 715 5760 tai sähköposti jukka.kurttila@finlayson.fi 

Kuvat:  

https://finlayson.studio.crasman.fi/bank/tiedotteet/finlayson_syksy-talvi-mallisto_2016 

www.finlayson.fi 

Instagram: Finlayson_est.1820 

Facebook: Finlayson 

Twitter: Finlaysonsuomi 

Snapchat: finlayson_1820 

Vuonna 1820 perustettu Finlayson on yksi maamme vanhimpia yrityksiä. Tänä päivänä se elää 

uutta elämää ja on vakuuttunut, että paras tapa kunnioittaa sen pitkää historiaa on rohkeus, 

ennakkoluulottomuus ja jatkuva halu kehittää uusia mielenkiintoisia sisustustekstiilejä. Finlaysonilla 

on Suomessa yhteensä 14 omaa myymälää ja kolme shop-in-shopia. Myymälöistä uusin sijaitsee 

Tukholmassa. Lisäksi tuotteita on saatavilla verkkokaupasta sekä hyvin varustelluilta 

jälleenmyyjiltä kautta maan. Finlaysonin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 23 miljoonaa euroa ja 

yrityksen palveluksessa oli vuoden lopussa noin 130 henkilöä. 
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