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Finlaysonin joulukoti on lempeän värikäs ja 
huurteisen vaalea  
 

Joulun ainutlaatuinen tunnelma sisustetaan kotiin tekstiileillä. Kauneimmat joulukuosit 
löytyvät tänä vuonna Finlaysonin mallistosta. Jouluun valmistautuminen aloitetaan 
Finlaysonin Unikuva-sesongin huurteisilla ja vaaleilla kuoseilla. Lähempänä joulua 
tunnelma vaihtuu Juhlakuvaan, jonka kuosimaailma on värikkäämpi, skandinaavisen 
puna-sini-valkoinen. Finlaysonin joulun ajan kuoseissa nähdään niin kodikkaita 
klassikoita kuin upeita uutuuksia. 
 

 

Ihana Elefantti marssii joulukoteihin 
 
Ensimmäinen piparkakkupellillinen ja sen lämpimät tuoksut 
tuovat mieleen lapsuuden joulut. Tämän joulun halutuin kuosi, 
monille aikuisille lapsuudesta tuttu, on Laina Koskelan vuonna 
1969 suunnittelema ihana Elefantti. Elefantti saa joulun alla 
uuden puna-valkoisen sävyn, joka tekee kotiin lämpimän ja 
kodikkaan tunnelman.  
 
Punaiset Elefantti-pussilakanat pukevat makuuhuoneen jouluun, 
ja Elefantti-essu on keittiön pikkuapurin ehdoton varuste. 
Elefantti-koristetyynyt ovat joulukodin väriläiskiä. 
 
 

Kolme yötä jouluun on… 
 
Iltaisin makuuhuoneessa lasketaan öitä aattoon ja unelmoidaan 
valkeasta joulusta. Makuuhuoneen ilmeen voi helposti muuttaa 
jouluiseksi pussilakanoilla. Valinnanvaraa on niin väri- kuin 
kuosimaailmassa. 
 
Finlaysonin ateljeen kätköistä nostetaan jouluksi esiin Aini 
Vaarin upea klassikkokuosi vuodelta 1957, lempeän punainen 
Hertta. Punaiset Hertta-pussilakanat tekevät makuuhuoneesta 
jouluisen kodikkaan. 
 
Juhlavampaa tunnelmaa makuuhuoneeseen luo hienostunut 
Klubi-kuosi. Takaisin Finlaysonin mallistoon nostetut Klubi-
satiinipussilakanat tekevät nukkumaanmenosta ihanaa. 
 
Klassikkokuosi Taimi on kukkinut jo vuodesta 1961. Tänä 
jouluna tämä ikisuosikki nähdään uudessa tyylikkäässä värissä, 
vaaleanharmaana. Vaaleat Taimi-pussilakanat sisustavat 
makuuhuoneeseen talvisen huurteisen ilmeen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.finlayson.fi/tuote/60650-4547-04-06/Elefantti-pussilakanasetti
http://www.finlayson.fi/tuote/80033-4547-04-10/Elefantti-%20lasten%20kangasessu
http://www.finlayson.fi/tuote/80811-4547-04-10/Elefantti-koristetyynynpäällinen
http://www.finlayson.fi/tuote/60650-4567-01-06/Hertta-pussilakanasetti
http://www.finlayson.fi/tuote/60710-4090-16-06/Klubi-satiinipussilakanasetti
http://www.finlayson.fi/tuote/60710-4090-16-06/Klubi-satiinipussilakanasetti
http://www.finlayson.fi/tuote/60650-3966-18-06/Taimi-pussilakanasetti
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Ja miltä näyttikään komeaksi 
katettu joulupöytä silloin ennen?  
 
Pöydän yläpuolelle ripustetussa 
painavassa kynttiläkruunussa palaa 
kymmenen kynttilää. Valo ei tahdo 
riittää lukemiseen, mutta se ei haittaa, 
sillä pian on aika valmistella kattaus. 
Vielä viimeinen silaus, ja juhlat voivat 
alkaa.  
 
Joulupöydässä nautitaan rauhallisesta 
ja kiireettömästä tunnelmasta sekä 
maukkaista jouluruoista. Finlaysonin 
joulun ajan kuosit tarjoavat vaihtoehtoja 
juhlavaan kattaukseen.  
 
Elegantti ja tyylikkään vaalea kattaus 
luodaan upean vaaleanharmaan Taimi-
pöytäliinan ympärille.  
 
 
Värejä rakastava suunnittelee joulukattauksensa vahvan Kamelia-kuosin ympärille. Voimakkaanvärinen 
Kamelia-pöytäliina on joulupöydän katseenvangitsija. 
 
Keittiössä häärätään jouluna paljon ja sekin on syytä koristaa mieluiseksi. Keittiön talvinen ilme luodaan 
tummansinisellä Tintit-kuosilla. Vahvan paluun Finlaysonin mallistoon tehnyt Tintit on saatavilla 
keittiötekstiileinä ja koristetyynynpäällisinä. 
 
 

Anna lahjaksi joulun kaunein paketti!  
 

Älä unohda Finlaysonin laajaa 
metrikangasvalikoimaa! Upeista kankaista 
ommellaan jouluverhot, -pöytäliinat ja -
tabletit oman maun mukaan. 
Trendikkäimmät paketit on tänä jouluna 
kääritty kauniisiin kankaisiin. 
 
Finlaysonin joulusisustukseen sopivia 
tuotteita on saatavilla lokakuusta alkaen 
Finlaysonin myymälöistä, verkkokaupasta 
(www.finlayson.fi) ja hyvin varustelluilta 
jälleenmyyjiltä kautta maan. 
 
 
 
 

 
Lisätiedot:  
 
Mailis Linnola, mallistopäällikkö, Finlayson Oy  
P. 020 721 3611 tai sähköposti mailis.linnola@finlayson.fi   
 
Johanna Widomski, markkinointipäällikkö (Verkko & PR), Finlayson Oy 
P. 020 721 3581 tai sähköposti johanna.widomski@finlayson.fi  

http://www.finlayson.fi/tuote/80415-3966-18-06/Taimi-pöytäliina?openGroup=377
http://www.finlayson.fi/tuote/80415-3966-18-06/Taimi-pöytäliina?openGroup=377
http://www.finlayson.fi/hakutulokset?q=tintit&x=0&y=0
http://www.finlayson.fi/
mailto:mailis.linnola@finlayson.fi
mailto:johanna.widomski@finlayson.fi
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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://media.digtator.fi/digtator//public/4f0653fc611db04ab060a50caeb33b1e/  
 
 
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 2011 oli noin 300 henkilöä ja konsernin liikevaihto oli noin 50 
miljoonaa euroa. 
 
 
FINLAYSON – MAAILMAN JA IHMISEN VÄLIIN TARVITAAN JOTAIN PEHMEÄÄ 

http://www.finlayson.fi/
mailto:kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi
http://media.digtator.fi/digtator/public/4f0653fc611db04ab060a50caeb33b1e/

