
 
TIEDOTE 
17.10.2012 

 
  
 

Ihana oma koti toivottaa tervetulleeksi! 

Finlaysonin kevään ja kesän 2013 mallisto luo kotiin 
vaihtuvia tunnelmia  

 
Finlaysonin kevään ja kesän 2013 tekstiilimallisto houkuttelee sisustamaan 
omasta kodista ihanan paikan. Finlaysonin Minun kotini -mallisto koostuu 
kolmesta teemasta, joiden erilaisilla kuoseilla voi sisustaa kotiin huoneesta 
toiseen vaihtuvia tunnelmia. Finlaysonin kevät ja kesä on täynnä värejä, raikkaita 
raitoja, kodikkaita kukkia ja yllätyksellisiä uusia kuoseja – ajattomia klassikoita 
unohtamatta.  
 

Finlaysonin Minun kotini -tekstiilimallisto koostuu 
kolmesta teemasta: raikas ja nuorekas, viihtyisä ja 
kodikas sekä ajaton ja klassinen. Lisäksi 
mallistossa nähdään yllätyksellinen Korulipas-
sarja. Erilaisten kuosien avulla kotiin luodaan 
vaihtuvia tunnelmia. Kaikki kuitenkin toimii hyvin 
yhteen luoden harmonisen tunnelman – kodin, 
jossa voi hengähtää ja kestitä vieraita.  

 
Korulipas kätkee rakkaimmat aarteet 
 
Korulipas kätkee sisäänsä rakkaimmat aarteet, 
joita voi yhdistellä keskenään tai käyttää vain yhtä 
kuin kruununjalokivenä.  
 
Korut ovat ensi keväänä trendikkäitä paitsi 
asusteina myös tekstiileissä. Tekstiilisuunnittelija 

Susanna Sivosen humoristinen ja persoonallinen kädenjälki näkyy Finlaysonin Korulipas-
sarjan kuoseissa, jotka koukuttavat yllättävillä yksityiskohdilla.  
 
Rannekoru – design Susanna Sivonen 
 
Tietyllä rannerenkaalla on turvallinen ja kannustava merkitys. 
Näistä lähtökohdista on syntynyt Susanna Sivosen värikäs ja 
rohkea Rannekoru-kuosi. Ensi kevään hittikuosi tullaan 
näkemään muun muassa upeina pussilakanoina. Rannekoru 
miellyttää erityisesti nuorempia sisustajia ja tuo räväkkyyttä 
kotiin. Rannekoru-kuosia on saatavilla sekä valkoisella että 
tummanharmaalla pohjavärillä. 
 
Kaulaketju – design Susanna Sivonen 

 
Toinen Korulipas-sarjan kuoseista on Kaulakoru. Kaulakorun 
kuvio on väljempi, mutta samalla hauskan yksityiskohtainen. 
Trendikäs kesäilme tehdään Kaulakoru-sarjan keittiö- ja 
kattaustekstiileillä ja pientuotteilla. Myös Kaulaketju-kuosia 
on saatavilla valkoisella ja tummanharmaalla pohjavärillä. 
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Raikas ja nuorekas koti on täynnä energiaa 

 
Raikas ja nuorekas koti on energinen ja värikäs. 
Sisustuksessa leikkivät valo ja värit, eikä kaiken tarvitse 
olla aina ihan tip top. Teeman raikkaissa kuoseissa 
näkyy vahvasti myös merihenkisyys. Yllätysvieraat ovat 
tervetulleita! 
 
Kiko – design Sami Vulli 
 
Välimerellistä ilmettä ja tunnelmaa henkii voimakkaan 
värinen Kiko. Sami Vullin uutuuskuosi on kuin suoraan 
espanjalaisen tavernan pitopöydästä, reipas ja 
eläväinen. Tämän kuosin äärellä nauretaan ystävien 
kanssa ja nautitaan hyvästä ruoasta ja juomasta. Kikosta 
on saatavilla muun muassa pullokassi, joka on hauska 
tuliainen! 
 
Meri – design Liisa Suurla 
 
Liisa Suurlan uutuuskuosi saa melkein tuntemaan 
kevyen merituulen puhalluksen iholla. Kevään 
ehdottomasti raikkain kuosi on Meri, jonka klassisia 
raitoja raikastaa puhdas valkoinen pohja. Ehdoton 
kuosivalinta mökille sekä kaikille veneilijöille ja 
purjehtijoille. 
 
Kippariaappa – design Sami Vulli 
 
Sami Vullin odotetussa uutuuskuosissa mainio 
Kippariaappa seikkailee merellä ja hauskuuttaa niin 
lapsia kuin lapsenmielisiä. Nyt suunnataan kohti 
meriseikkailuja!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saundi – design Sami Vulli 
 
Aaltomainen ja raikas tunnelma jatkuu myös Sami Vullin uudessa Saundi-kuosissa. Soljuvana 
virtana kulkevat hyvät saundit luovat mielenmaisemia ja herättävät muistoja. Hyvä flow syntyy 
energisistä väreistä ja liikkeestä. Saundi tuo lisää groovia elämään!   
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Viihtyisät ja kodikkaat kukkakuosit tuovat kesän kotiin 

 
Kesä tulee kotiin värikkäiden tekstiilien myötä. Kesällä 
on aikaa nauttia eikä kotoa aina malta poistua. 
Finlaysonin viihtyisä ja kodikas -teeman kuosit ovat 
täynnä raikkaita ja värikkäitä kukkia ja kasveja.  
 
Kukinto – design Anu Kanervo 
 
Jotain tuttua, muistoja lapsuudesta tuo mieleen Anu 
Kanervon uutuuskuosi Kukinto. Keväinen 
leskenlehtikuosi on saanut inspiraation trendikkäistä 
opetustauluista. Kukinto-pussilakanoista tulee raikas 
kesäfiilis!  
 
Lei – design Anu Kanervo 
 
Anu Kanervon toinen kukkakuosi, Lei, on tuttu 
Finlaysonin mallistosta parin vuoden takaa. Suosittu 
kuosi tekee paluun ensi keväänä, ja se nähdään 
raikkaana turkoosin ja pinkin sävyissä. Hehkuva 
kesäkuosi nähdään niin petauksissa kuin kattauksissa. 
Aloha! 
 

 
Salava – design Jaana Reinikainen 
 
Ranskassa asuvan suunnittelijan Jaana Reinikaisen kädenjälki näkyy uudessa Salava-
kuosissa. Kuosi kuvaa salavapuun lehtien ja oksien muodostamaa varjoa, joka heijastuu 
rakennusten seinään, maahan tai ruohikolle. Reinikaisen inspiraationlähteenä on ollut 
Helsingin Lasipalatsin vanha salava, joka toimi tapaamispaikkana myös ulkopaikkakuntalaisille. 
Kaksipuolisesta Salava-kuosista on saatavilla pussilakanat sekä käteviä pientuotteita. 
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Ajattoman ja klassisen tyylin lumo ei haihdu koskaan 
 

Uutuuskuosien lisäksi Finlaysonin mallistossa 
nähdään jälleen ajattomia klassikoita. Tutut 
klassikkokuosit tekevät kodista turvasataman, jossa 
mieli lepää ja on ihana olla. Upeat klassikot saavat 
ensi keväänä ja kesänä uusia värejä. 
 
Uskolliset – design Suvi Kankkonen 
 
Finlaysonin yksi viime vuosien hittikuoseista, 
Uskolliset, nostetaan takaisin kevään ja kesän 
mallistoon. Suvi Kankkosen suunnittelema herkkä 
satiinikuosi saa uuden harmaa-vaaleanpunaisen 
värityksen. Elegantti joutsenkuosi on kevään juhlien 
odotetuin lahja.    
 
Lilja – design Liisa Suurla 
 
Ajattomien ja klassisten kuosien joukosta löytyy 
myös toinen vanha tuttu satiinikuosi, joka saa ensi 
keväänä uuden värin. Liisa Suurlan uljas Lilja-kuosi 
nähdään nyt tyylikkäänä harmaana, jossa valkoiset 
liljankukat erottuvat pehmeästi. Lilja-kuosi tekee 
vuoteesta ihanan ylellisen.  
 
 
Elefantti – design Laina Koskela 
 
Finlaysonin Elefantti on marssinut pysyvästi 
takaisin suomalaisten sisustajien sydämiin! Laina 
Koskelan vuonna 1969 suunnittelema Elefantti 
ihastuttaa paitsi lastenhuoneessa myös kodin 
muissa huoneissa iloisella tunnelmallaan. Ensi 
keväänä Elefantti marssii tyylikkäänä 
mustavalkoisena Finlaysonin mallistoon. Uutuus on 
monien toivoma ja odotettu lisäys Elefantti-
valikoimaan.  
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Finlaysonin uutuudet kaupoissa helmikuusta 
alkaen 

 
Tiedotteessa mainituista Finlaysonin ensi kevään ja kesän 
uutuuskuoseista on saatavilla vaihtelevasti pussilakanoita, 
satiinipussilakanoita, koristetyynynpäällisiä ja keittiö- ja 
kattaustuotteita. Uutuuksina nähdään myös erilaiset 
pientuotteet kuten kangaskorit, kolikkokukkarot, toilettilaukut, 
puhelinsuojat ja penaalit.  
 
Finlaysonin Minun kotini -malliston tuotteita on saatavilla 
jaksotetusti helmikuusta alkaen Finlaysonin verkkokaupasta ja 
omista myymälöistä sekä valikoidusti Finlayson-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  
 
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/67e9f3e486eb99877a61629e3835373f/      

 
 
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 
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