
Aki Choklat Helsinki  

Aki Choklatin kenkämallisto on tunnettu värikkäistä, klassisen tyylikkäistä miesten jalkineista. Suomessa Finnish Catwalk-tapahtumassa merkki 
esittelee uutuutena kauteen kevät-kesä 2010 miesten ja naisten tennarimalliston, joiden materiaalit vaihtelevat canvasista nahkaan. Suomalainen 
kenkäsuunnittelija Aki Choklat on jo vuosia asunut Lontoossa, jossa hän suunnittelu- ja konsultointityönsä ohella toimii muodin alan oppilaitoksessa 

opettajana. Hän opettaa myös säännöllisesti kenkien suunnittelua ja muotoilua Italian Polimodassa, maailman ehkä arvostetuimmassa jalkineiden 
suunnittelun oppilaitoksessa. 
 

ANN PureNature                  
ANN PureNature on jo pian 20 vuotta noudattanut samaa filosofiaa. Yritys haluaa tarjota asiakkailleen ympär istöystävällisiä vaatteita, jotka tuntuvat 
miellyttäviltä ja saavat kantajansa tuntemaan itsensä kauniiksi. Vaatteet ovat ajattomia ja niiden sisältämät hienostuneet yksityskohdat antavat 

persoonallisen vaikutelman. Suomessa brändin agenttina toimii Tmi Eva Turunen.  
 
Anne Linnonmaa® ecological fashion/Mixxxit Oy  

Anne Linnonmaa® ecological fashion -mallisto tuli markkinoille vuonna 1991, maailmanlaajuisesti ensimmäisten ekologisten mallistojen joukossa. 
Tuotteet valmistetaan yli 90 prosenttisesti Suomessa ja ne tarjoavat kuluttajille ekologista ja eettistä designia. Anne Linnonmaa® ecological fashion/ 
Mixxxit Oy on osa Virke Groupia.  

 
Antti Asplund  
Antti Asplund on vuonna 2007 perustetun helsinkiläisen Asplund ja Karppanen -designyrityksen brändi. Suunnittelijansa mukaan nimetty, 

draamallisuuteen perustuva mallisto koostuu naisten ja miesten vaatteista ja asusteista. 
 
Bon Bee Oy/Rie Design As 

Vuonna 1986 perustettu Bon Bee Oy toimii agenttina tanskalaiselle Rie Design -vaatebrändille. Rie Design tarjoaa rentoa pukeutumista aikuiselle 

naiselle. Yrityksellä on hyvä valikoima myös kookkaille naisille. Vaatteiden koot vaihtelevat asteikolla 36-56. Mallisto käsittää paitapuseroita, capreja 

sekä neuleita. Rie Designilla on mallistossaan myös juhlapukeutumiseen sopivia asuja. 

 

Camilla Mikama Design  
Yritys suunnittelee ja valmistuttaa suomalaisen suunnittelijan nimeä kantavaa Camilla Mikama -mallistoa. Se on kohdennettu kaikenikäisille ja -
muotoisille naisille, jotka haluavat panostaa yksilölliseen ja tyylikkääseen pukeutumiseen. Malliston ajankohtaiset, mutta ajattomat leikkaukset ja 

korkealaatuiset luonnonmateriaalit tuovat ripauksen luksusta myös tavalliseen arkipäivään. Malliston vaatteissa persoonallisuus ja naisellisuus ovat 
sopusoinnussa helppokäyttöisyyden kanssa. Kevät/kesä 2010 -mallisto "Early Bird" on saanut vaikutteita japanilaisesta estetiikasta. Mallistoa 
myydään tällä hetkellä Suomen lisäksi Intiassa. 

 
Coconate Ky  
Coconate on pellavatuotteiden suunnitteluun, valmistukseen, myyntiin ja markkiniontiin erikoistunut perheyritys Järvi-Suomen sydämestä 

Kangasniemeltä. Yritys on kehittänyt kovalle raakapellavalle oman ainutlaatuisen CocoSoft käsittelyn, jonka ansiosta hieno perinteinen 
luonnonmateriaali on saatu takaisin kuluttajan arkeen: käsittelyllä muokataan pellavan kuitua siten, että se ei kutistu eikä rypisty kovassakaan 
käytössä tai pesussa ja on ihanan pehmoinen käyttää jo heti uutena. Suunnittelun lähtökohtana on suomalaisen naisen vartalo. Mallistossa on 

huomioitu naisellisen pehmeät muodot ja niiden korostaminen tai peittäminen. Tärkeää on se, että asiakas viihtyy hankkimassaan vaatteessa ja 
nauttii pukeutumisesta, koosta tai iästä riippumatta. Kattavaan pellavamallistoon kuuluu myös omat tuoteperheensä miehille ja lapsille. Värikäs ja 
innovatiivinen puuvillatrikoomallisto noudattaa pellavamalliston ideologiaa ja malleja. Yritys tekee myös alihankintaa muille suomalaisille 

tuotemerkeille. 
 
Delffi Oy 

Delffi on johtava suomalainen uimapukujen valmistaja, joka on jo 15 vuoden ajan valmistanut laatutuotteita uima-asuista alusasuihin suomalaisella 

mitoituksella. Tampereen Onkiniemessä sijaitsevan Delffin tehtaan ompelijat ovat alansa erityisosaajia ja heidän käsissään valmistuu 35 000 
uimapukua vuodessa. Delffin brändi on 100-prosenttisesti suomalaisen työn tulosta. Yritys on valinnut uimapukumateriaalikseen XTRA LIFE 
LYCRAn joka kestää kloorivettä jopa kymmenen kertaa pitempään kuin tavallinen uimapukumateriaali. Näin ympäristöä kuormittavaa jätettä syntyy 

vähemmän. 
 
Erja Raittinen Oy  

Vuodesta 1987 toiminut suomalainen tekstiilialan yritys valmistaa yksilöllisiä ja laadukkaita tekstiilituotteita nykypäivän laadun tunteville kuluttajille. 
Mallistoon kuuluu aikuisten- ja lastentekstiilien lisäksi myös sauna- ja kodintekstiilit. Yritys seuraa trendejä ja tuo markkinoille uusia mallistoja, joissa 
värimaailmat ovat ajan hengen mukaisia, mutta silti yksilöllisiä. Tekstiilituotteissa käytetyt neulokset valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja 

ekologisuus sekä kestävät arvot otetaan huomioon kaikissa tuotantovaiheissa. 
 
Fantesca Oy  

Vuonna 1988 perustettu lahtelainen naisten vaatteiden toimittaja suunnittelee, markkinoi ja jakelee luotettavilla ja pitkäaikaisilla kumppaneilla 
valmistettuja tuotteita Suomessa sijaitseville asiakkaille. Suomalaiselle naiselle suunniteltuja ja mitoitettuja,ajanhenkisiä ja persoonallisia Fantesca- 
ja Tesca-merkkisiä vaatteita myydään alan erikoisliikkeissä ja tavaratalojen naisten osastoilla kautta maan. 

Fantescan mallistot käsittävät puseroita, hameita, makkoja, housuja sekä kevyitä yhdistelmiä niin arkeen kuin juhlaankin. Fantescan tuotteilla on 
avainlipputunnus.  
 

Finnkarelia Virke Oy  
Finnkarelia Virke Oy on kansainvälinen tekstiilialan yritys, jonka ydinosaamisaluetta on korkealaatuisten vaatteiden valmistus ja markkinointi.  
 

Gilles et Dada 
Gilles et Dada – joka nimittää itseään nonsense-fashion -brändiksi – suunnittelee vaatteita niin miehille kuin naisillekin. Gilles et Dada on mielentila, 
jossa kohtaavat kaikki elämän ristiriitaisuudet ja elämän moninaisuus.  

 
Giorgio Passigatti  
Yhtiö on Saksan suurin asustetalo, italialais-saksalainen yhtiö on perustettu 1950. Tuotteita viedään  

63:een maahan ympäri maailmaa. Suomessa yhtiö on ollut edustettuna 15 vuotta. Tärkeimmät tuotteet Suomessa ovat huivit eri 
muodoissaan.Tämän perheyhtiön toiminassa yhdistyvät saksalainen huolellisuus ja italialainen tyyli. Tuotteista yli puolet valmistetaan edelleen 



Italiassa. Yrityksen edustaja Suomessa on vuodesta 1993 saakka ollut Partan Outfit Ky. 

 
Globe Hope Oy 
Globe Hope on vuonna 2003 perustettu innovatiivinen suomalainen designyritys, joka kehittyi toimitusjohtaja Seija Lukkalan halusta luoda ekologista 

ja laadukasta muotia kestävää kehitystä arvostavalle käyttäjäkunnalle. Globe Hope valmistaa laajaa mallistoaan kierrätys- ja muista 

ympäristöystävällisistä materiaaleista. Yksilöllisiä vaatteita, asusteita ja kenkiä tuottava yritys on sitoutunut tuotannossaan kestävän kehityksen 

periaatteisiin ja haluaa kannustaa kuluttajia ekologiseen ja ympäristöystävälliseen ajatteluun. Globe Hopen tuottamat vaate- ja asustemallistot 

säästävät ja uudelleenkäyttävät ympäristömme luonnonvaroja sekä kunnioittavat eettisiä periaatteita. Tämän vuoksi muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta kaikki Globe Hopen tuotteet valmistetaan mahdollisimman lähellä, Suomessa ja Virossa. Tällä hetkellä Globe Hopen tuotteita myydään 

Suomen lisäksi Japanissa sekä ympäri Eurooppaa. 

 

Harri Ekroos Oy /Oscar of Sweden, Portia, USA Marine, HOM 
Vuonna 1991 perustettu perheyritys tuo maahan korkealuokkaisia miesten vaatteita, kuten Oscar of Swedenin kauluspaitoja, Portian solmioita, 

huiveja, vöitä, kalvosinnappeja ja muita asusteita, USA Marinen neuleita sekä ranskalaisen HOM-merkin alus- ja -uima-asuja. Harri Ekroosin 
asiakkaita ovat hyvin varustellut tavaratalot sekä vähittäisliikkeet. Harri Ekroos Oy:n toiminta on laajentunut myös yrityspuolelle.  
 

Heikki Lehto Oy 
Heikki Lehto Oy on Kaarinassa toimiva miesten ja naisten vaateiden maahantuonti- ja tukkuliike. Yritys on toiminut vuodesta 1981 saakka. 
Pääartikkeleita ovat miesten puvut, irtotakit, puuvillahousut ja päällysvaatteet tuotemerkillä BUZO. Naisten päällysvaate- ja sisäpukeutumismallisto 

tunnetaan tuotemerkillä Nina BUZO.    

 
Jousipaita Oy 

Yritys valmistaa korkealuokkaisia ja laadukkaita kauluspaitoja miehille, naisille ja pojille. Jousipaidan voi valita laajasta mallistosta tai teettää 
yksilöllisenä mittapaitana. Yritys Käyttää tuotteiden valmistuksessa parhaita eurooppalaisia puuvillakankaita. Mitoitus on muokkautunut 
suomalaiselle sopivaksi ja paidan tyylikkäät yksityiskohdat viimeistellään Lahdessa sijaitsevalla tehtaalla. Jousipaitoja on valmistettu kotimaassa 

ammattitaidolla ja perinteitä kunnioittaen jo vuodesta 1916. 
 
Juhani Mutka Oy  

Yritys palvelee asiakkaitaan vuosikymmenien ammattitaidolla ja kokemuksella. Valikoimista löytyy laadukkaita käsineitä ja rukkasia naisille, miehille 
ja lapsille.  
 

Jukka Rintala Collection  
 Upeista iltapuvuistaan tunnettu Jukka rintala esittelee Finnish Catwalkissa Jukka Rintala Collectionin, jota hallitsevat suunnittelijalle tyypillinen 
naisellinen linja ja kauniilla väreillä ja materiaaleilla aikaansaatu ylellisyys. Malliston ulkoilutakeissa tätä korostavat erilaiset vaaleat sävyt ja 

pintastruktuurit. Taidokkaasti valmistetut vyöt antavat takeille naisellisen muodon. Takkeihin yhdistyvissä vaatteissa ovat Jukka Rintalan omat 
kuosiaiheet ja hienot materiaalit puuvillasatiini ja pellava. Jakkuja viimeistelevät kauniit soljet ja suuret napit. Materiaalina on usein kiiltävä tai 
nahkamaisesti viimeistelty musta. Muita värejä ovat optinen valkoinen, punainen sekä erilaiset kullan sävyt.   

 
Karjalan Puku Oy 
Karjalan Puku Oy on perheyritys, joka on perustettu vuonna 1928. Sama suku on ollut yrityksen johdossa sen koko toimintahistorian ajan. Tällä 
hetkellä johdossa on meneillään kolmas sukupolvi ja toiminnassa neljäs. Nykyään Karjalan Puku Oy keskittyy valmistamaan premium-luokan 

vaatteita, klassisia sekä modernin muodikkaita mallistoja.   
 
Karmiini oy/Aïno  

Aïno mallistot on suunniteltu aikuisille, iloisille ja persoonallisille naisille. Aïnossa suunnittellaan itse myös materiaalit, jotka toteutetaan 
eurooppalaisissa huipputehtaissa. Aïnon linjaltaan selkeistä takeista ja asukokonaisuuksista löytyvät niin hohtavat välimerelliset kesävärit kuin 
myös pehmeät lempeät murretut sävyt. Aïnolla on yksi oma liike Helsingin Fredrikinkadulla ja noin viisikymmentä suomalaista jälleenmyyjää. Aïnon 

vientimaita ovat Hollanti, Japani, Norja,Ranska, Italia, Saksa,  Irlanti, Ruotsi, Iso-Britania ja Venäjä.  
 
Korukolmio 

Korukolmio tarjoaa uusimmat kansainväliset trendit koru- ja asustevalikoimallaan. Laadukkaasta ka jatkuvasti uudistuvasta mallistosta löytyy 
tyylikkäät korut ja asusteet niin arkeen kuin juhlaan.   
 

Marc Fashion Oy/Signature 
Marc Fashion edustaa tanskalaista Signature-vaatebrädiä. Signature on aikuisen naisen neule- ja trikoomallisto, joka seuraa muodin trendejä 
unohtamatta kuitenkaan klassikoita sekä tyylikästä arkipukeutumista. 

 
Matex Oy  
Matex on solmioiden edelläkävijä. Se on suurin ja tunnetuin suomalainen solmioiden valmistaja. Tuotevalikoimasta löytyy tyylikkääseen ja eleganttiin 

juhlapukeutumiseen sopivat paidat ja asusteet (mm. solmiot, taskuliinat, solmukkeet, smokkivyöt, frakkiliivit ja mansettinapi t). Solmioita ja rusetteja 
löytyy myös lapsille. Jukka Rintala on suunnitellut Matexille upean solmio- ja huivikokoelman. Moderneissa solmioissa ja huiveissa näkyvät  Rintalan 
tunnistettavat siveltimenvedot ja lennokkuus, silkin hohto ja kepeys. Matexin markkina-alueita ovat Suomen lisäksi, Skandinavia, Baltian maat ja 

Venäjä. 
 
Modelia Oy   

Modelia on vuonna 1932 perustettu naisten sisäpukeutumiseen erikoistunut yritys, joka valmistaa kaikki tuotteet Suomessa. Tuotemerkit ovat 
Modelia ja Delia. Kotimaan markkinoiden lisäksi vientiä on pohjoismaihin ja Venäjälle. Mallistot sisältävät sekä työhön että juhlatilaisuuksiin sopivia 
asukokonaisuuksia, joiden linjat ja leikkaukset seuraavat maltillisesti muodin uusimpia trendejä. Modelia haluaa palvella kaikkia laatua arvostavia 

naisia, joille tyylikkyys ja muodikkuus ovat tärkeitä niin työssä kuin vapaa-aikanakin. 
 
MS Trading Oy/Molly-Jo by Express de Paris ja Gemini by Helen 

MS Trading  on Helsingissä Korkeavuorenkadulla sijaitseva yritys, joka toimii agenttina useille tanskalaisille ja saksalaisille vaatemerkeille sekä 
ruotsalaiselle Gemini-korumerkille. Finnish Catwalkissa on esillä Molly-Jo, joka edustaa tyylikästä, naisellista, trendikästä sekä ajatonta 
juhlapukeutumista. Gemini on edullisen hintansa vuoksi vaateliikkeisiin erinomaisesti oheistuotteeksi sopiva tyylikäs ja selkeä korumallisto, jota voi 

ostaa myös verkkokaupasta. 



 

Muoti-Hovi Oy  
Vuonna 1958 Riihimäelle perustettu naistenvaatteita valmistava perheyritys valmistaa Carolin- ja Idees-tuotemerkeillä aikuiselle naiselle mitoitettuja 
vaatteita juhlaan ja arkeen, erityisesti isoja kokoja painottaen. Kokoelmiin kuuluvat kulloiseenkin sesonkiin sopivat, hillitysti muodinmukaiset jakut, 

puserot, hameet, topit, tunikat, housut, leningit sekä jakkupuvut. Mallistoja myy pääasiallisesti alansa parhaimmat erikoisli ikkeet Suomessa. 
 
Muotikaupan Liitto/MODIN 

Muotikaupan liitto esittelee Finnish Catwalkissa uuden Laboratory 212F -palvelun toimialan ammattilaisille ja kuluttajille. Palvelu toimii osoitteessa 
fashionlab.fi. Sivuston kautta muotikauppa, ja -teollisuus, voivat esitellä mallistojaan, uutuuksiaan, ajatuksiaan sekä tiedottaa tapahtumistaan ja 
tarjouksistaan. Se avulla yritykset saavat myös suoran keskusteluyhteyden kuluttajiin. Lisäksi kuluttajat voivat Fashionlab.f i-sivustolla keskustella 

muodista ja kertoa omista ajatuksistaan muun muassa blogeissa. Fashionlab.fi kokoaa muodista kiinnostuneet suomalaiset yhteen. Kuluttajille 
sivusto julkaistaan marraskuun alussa. 
  

Nanso Group Oy 
Vuonna 1921 palkkavärjäämöksi perustettu Nanso on kasvanut vuosikymmenten kuluessa Suomen toiseksi suurimmaksi vaateteollisuusyritykseksi. 
Nanso Group on edelleen perheyritys, jonka brändiperheeseen kuuluvat nykyisin rakastetut brändit Nanso, Black Horse, Hyvon ja Finnwear sekä 

sukkamerkit Vogue, Amar, Norlyn ja KS-Socks. Nanso Groupin koti sijaitsee Nokialla. Nokian lisäksi tuotteita valmistetaan Torniossa ja Tallinnassa. 
Torniossa sijaitseva sukkatehdas on pohjoismaiden ainoa laatuaan. Lähes kaikki Nanso -tuotteet valmistetaan langasta valmiiksi tuotteeksi 
Suomessa.  Värjäyksessä, joka on ollut Nanson perusosaamista aivan alusta lähtien, käytetään ympäristöystävällistä teknologiaa. Nansolle on 

myönnetty Suomen ympäristökeskuksen ympäristölupa, jonka nojalla Nanso huolehtii jätevesistä ja ilmaan lasketuista päästöistä. Yrityksellä on 
käytössään oma vedenpuhdistamo, jossa puhdistetaan Pyhäjärvestä otettu vesi tuotantoprosesseja varten. Mallistot tarjoavat laajan valikoiman 
tuotteita kaikkeen pukeutumiseen, niin vapaa-aikaan kuin työhön. kaikki tuotteet suunnitellaan kuluttajien toiveita ja tarpeita kuunnellen. 

 
Newtop Oy 
Newtop Oy on AAA luottoluokitettu yli 20 vuotta toiminut vaatetukku ja maahantuoja, jolla on Suomessa huippunykyaikainen vaatesilkkipaino ja oma 

20 henkilöä työllistävä ostokonttori Bangladeshissa. Newtop tarjoaa huippusuosittuja lisenssituotteita. Tunnettu suursuosikki on Kiroileva Siili. 
Finnish Catwalkissa uutuutena lanseerataan Maisa&Kaarina –mallisto, ja lisäksi Hello Kittyn tekijöiltä uutuuksina My Melody ja Kuromi -mallistot.  
 

Oy Annikki Karvinen Ltd.  
Yritys on perustettu vuonna 1968.  Yli 40-vuotisen toiminnan vahvuus on yksilöllisessä designissa ja joustavassa, kotimaisessa tuotannossa. 
Periaatteena on valmistaa ajattomia ja laadukkaita asuja kaikenkokoisille vartaloille ikään katsomatta. Avainlippu takaa 100 % kotimaisuuden. 

Yrityksen tärkeimmät vientimarkkina-alueet ovat Japani, Saksa, USA sekä Hollanti. Vientiä on myös muihin Euroopan maihin sekä Etelä-
Amerikkaan. Kevät/kesä 2010-malliston myötä  Annikki Karvinen palaa juurillensa peruspoppanasta ultramodernisti tehdyillä hapsujakuilla, liiveillä ja 
shortseilla.   

 
Oy Micky Björkholm Trading Ab/Boomerang ja Panos Emporio 
Oy MB-Trading Ab on toiminut maahantuojana ja agenttina vuodesta 1981 saakka. Finnish Catwalkissa yritys esittelee tuotemerkit Boomerang ja 

Panos Emporio. Boomerang on ruotsalainen merkki, joka on perustettu vuonna 1976. Se on yksi klassisista casual-merkeistä. Mallisto käsittää 
miesten, naisten sekä lasten vaatteita. Rento tyylikkyys ja myönteinen ote elämään ovat malliston peruspilareita. Vaatteet vanhenevat kauniisti, sillä 
valmistuksessa käytetään korkeatasoisia.  
 

Panos Emporio valmistaa rantavaatteita naisille, miehille, nuorille ja lapsille. Naisten mallisto on jaettu eri osiin, joista Alaghi on aikuisen naisen 
vartalon kauniisti esille tuova ja Poison taas rehellisen räväkkä. Kauniit, kirkkaat värit ja kuosit sopivat huolettomaan rantaelämään.  Lapsille on myös 
ajankohtainen UV-suojaava rantamallisto. Korkeatasoiset materiaalit ja kauniit leikkaukset ovat naissä pienissä vaatekappaleissa äärimmäisen 

tärkeitä. 
  
Rinaldi-tuote Oy/Miranella  

Miranella on vuonna 1970 perustettu perheyhtiö, joka toimii Noormarkussa Satakunnassa. Yritys on keskittynyt valmistamaan ajanhenkistä 
käyttömuotia aikuisille, laatutietoisille naisille (koot 34-52). Miranella-mallisto käsittää kevyitä jakkuja, puseroita, tunikoita, hameita, housuja ja 
mekkoja. Housuja valmistetaan kolmella eri mitoituksella (C, D ja E). Kaikki vaatteet suunnitellaan ja kaavoitetaan Suomessa nimenomaan 

suomalaiselle naiselle. Vuosien varrella Miranella-vaatteille on asiakaspalautteen, kovan työn ja innon ansiosta kehittynyt sopivuus ja istuvuus 
monelle erityyppiselle ja -vartaloiselle naiselle. Mallistoissa on aina panostettu kuoseihin ja laadukkaisiin, eurooppalaisiin kankaisiin.  
 

Roys Mode AB 
Roys Mode Ab on vuonna 1946 perustettu perheyritys, joka toimii vaateagentuurina. Yrityksellä on a Finnish Catwalkissa esillä kaksi vaatebrändiä. 
Saksalainen CPM tarjoaa kuluttajille neuleita 35 vuoden kokemuksella. Niin ikään saksalainen Stehman valmistaa housuja ja on kehittänyt toimivan 

NOS-menetelmän.  
   
Rubino Oy/Linda Lykke  

Linda Lykke Accessories on erikoistunut naisten asusteisiin, kuten huiveihin ja shaaleihin. Yritys haluaa tarjota tuotteita naisille, jotka arvostavat 
muotia ja haluavat rahoilleen vastinetta. Laadukkaat materiaalit ovat avainasemassa. Linda Lykke suosii ennen kaikkea luonnonmateriaaleja, kuten 
silkkiä, villaa, puuvillaa ja pellavaa, jotka muuntuvat käytön myötä vain kauniimmiksi.  

 
Sami Korhonen  
Sami Korhonen on Pariisissa vaikuttava suomalainen suunnittelija, jonka aiempi tuotanto tunnetaan nimellä Sampaco. Elokuisessa Finnish 

Catwalkissa Sami Korhonen lanseerataan omana tuotemerkkinään kansainvälisesti ensimmäistä kertaa. Sami Korhonen design on vahva, sekä 
naisellinen mallisto, joka on suunniteltu itseään arvostaville tyylikkäille kosmopoliiteille. Ensimmäinen Sami Korhonen mallisto sisältää voimakkaista 
kontrasteja niin värityksessään, kuin leikkauksissaankin. Se koostuu paidoista, hameista, mekoista ja iltapuvuista. Sami Korhonen suunnittelee, 

kaavoittaa sekä ompelee kaikki malliston mallikappaleet päästäkseen täysin haluamaansa lopputulokseen. Finnish Catwalk -tapahtumassa 
esitellään osa mallistosta, joka lanseerataan kokonaisuudessaan lokakuun ensimmäisellä viikolla Pariisissa.    
 

Soilituote Oy  
Yritys valmistaa erinomaisen hyvin istuvia ja naisellisia mekkoja, hameita, jakkuja, housuja sekä puseroita, joista voi rakentaa kauniita 
asukokonaisuuksia. Housuissa on kolme eri vartalotyyppiä, C, D ja E tyypit. Kokovalikoima on laaja (32-54), joten Soilituotteen mallistosta myös 

isokokoiset naiset löytävät itselleen nuorekkaan ja hyvin istuvan asun. Mallisto käsittää kolme kokoelmaa: Lena Casual, Lena Classic ja Lena Spirit. 
 



Sovita Oy  

Sovita Oy on vanhoja tekstiilituotannon käsityöperinteitä jatkava yritys. Hämeenlinnassa toimivalla yrityksellä on ainutlaatuinen tekstiilialan tausta, 
sillä tehtaassa on aikoinaan valmistettu kaikki valtion virkamiesten vaatteet vuodesta 1922 asti. Tänä syksynä Sovita Oy esit telee uuden FIN-
malliston. Lähes kolmen vuoden kehittelyn jälkeen uusi, selkeä polku suomalaisessa tekstiiliteollisuudessa on nyt löytynyt ja Sovita lanseeraa 

nuorten suunnittelijoiden malliston, jonka vaatekokonaisuudet on toteutettu vanhoja perinteitä kunnioitten. Sovita tekee tuotteensa Suomessa ja 
tuotteiden takaa löytyy aina kasvot. Sovita haluaa tuoda elämyksen mukaan jokaiseen vaatekappaleeseen. 
  

Sunny’s Fashion/Baby Phat  
Baby Phat on amerikkalainen huippusuosittu naisten vaatebrändi, joka lanseerataan tänä vuonna Suomeen. Baby Phatin maahantuoja on Sunny’s 
Fashion.  

 
Suomen farkkumuseo/DTC Denim Trading 
Suomen farkkumuseo kertoo ja esittelee kaiken farkuista. Niiden syntyvaiheista Amerikassa ja muualla maailmassa sekä niiden mielenkiintoisesta ja 

vaivalloisesta vaellusmatkasta Suomeen. Näyttelyssä on runsaasti tieteellisesti tutkittua ja dokumentoitua historiikkia Farfun 150 vuoden 
elämäntaipaleelta. Finnish Catwalkissa pääsee tutustumaan vanhoihin Overalleihin, Työasuihin, Pantalonekseihin, Dongareihin, Cowboy pantseihin, 
Farmarihousuihin, Farkkuihin, Jeanseihin jne. Rakkaalla lapsella on monta nimeä sekä runsaasti ystäviä. 

  
Top-Knit Oy 
Vuonna 1973 perustettu yritys on pohjoismaiden johtavin tasokoneneuleiden valmistaja, joka on erikoistunut saumattomien neuleiden valmistukseen. 

Yrityksen vahvuutena on hyvät ja tunnetut brändit kuten Pierre Cardin ja Brenda. Tuotteiden tuotanto tapahtuu Siikaisissa Satakunnassa.  
 
Tricana Trade Oy 

 Yritys valmistaa Tricana -tuotemerkillä naisten asusteita. Mallistosta löytyy tuotesarjoja niin arkeen kuin juhlaankin. Sisäpukeutumisen lisäksi 
mallisto sisältää takkeja. Kevät  2010 -malliston materiaalit ovat mm. pellava, ramii, viskoosi /elastan ja viskoosipolyester. Kaikki Tricana-tuotteet 
valmistetaan Suomessa. 

 
Turo Tailor  
Turo pukee miehen niin arkeen kuin juhlaankin. Yrityksen tuotemerkkejä ovat TuroTailor, Oratop, TURO Red Label, TuroTailor Celebration, Oliver ja 

Basie. Turon tytäryhtiöitä ovat Norjassa Frislid Konfeksjon AS sekä Virossa sijaitseva Villero AS. 
 
Valkyrian Designs 

Valkyrian Designs on kotimainen, nuoren suunnittelijan Lotta Mönkäreen naisten vaatetukseen erikoistunut yritys. Inspiraationsa ja vaikutteensa 
vaatteet saavat niin tämän päivän muodista, kuin myös menneiden aikojen hengestä, elokuvista ja musiikista. Vaatteet ovat ajattomia ja naisellisia ja 
kuvaavat ennemminkin kantajansa persoonaa ja sisäistä maailmaa, kuin viimeisintä pintamuotia. Pukeutuessaan Valkyrian Designs -vaatteisiin voi 

unohtaa arjen kyynisyyden, ja tilalle voi luoda oman mieleisensä maailman. Myös tuotteiden eettiset arvot ovat yritykselle tärkeitä asioita. Siksi 
vaatteiden valmistus tapahtuukin laadukkaalla valmistajalla Suomessa Lappeenrannassa Onnex Ompeluosuuskunnassa. Ajattomuus ja laadukkaat 
materiaalit tukevat myös vaatteen pitkää käyttöikää kertakäyttökulttuurin vastaisesti.  

 
Veniz Oy  
Suomen johtavan vyötoimittajan laaja valikoima pitää sisällään laadukkaat vyöt miehille, naisille, nuorille sekä lapsille. Lisäksi mallistosta löytyy 
henkselit, solmiot sekä huivit.  

 
 
Voglia Oy 

Laadukas ja yksilöllinen naisten kokonaispukeutuminen on Voglian muodin avainsana. Voglia esittelee vuosittain kuusi mallistoa. Voglian takit 
kulkevat Cliff Coat -nimellä. Kaikki mallistot suunnitellaan ja valmistetaan yhtiön tuotantolaitoksilla Lammilla ja Virossa. Voglian toiminnasta 
huomattava osa on omaa vähittäiskauppaa. Voglia-myymälöitä on Suomessa 15 ja uusin 16. myymälä avataan Helsingin keskustaan elokuussa 

2009. Vientiä yrityksellä on Ruotsiin ja Venäjälle.  
 
 

 

 
 


