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Uutuuskuoseja koristavat syksyn ruokatrendit, herkulliset pastellivärit ja 
menneen ajan tunnelma 

Finlaysonin syksyn ja talven 2013 tekstiilimallisto 
on aarteiden innoittama 
 
Finlaysonin ensi syksyn uutuuskuosit ovat syntyneet erilaisten aarteiden 
innoittamina. Aarteet ovat asioita ja ihmisiä, jotka vaikuttavat elämään niin 
arjessa kuin juhlassa. Finlaysonin syksyn kuosit tuovat tärkeiden aarteiden 
tunnelmaa jokaiseen kotiin. Alkusyksyn trendikkäin kotitoimisto rakentuu 
yhdistelemällä graafisia elementtejä pastelliväreihin. Keskisyksyllä sadonkorjuun 
aikaan säilötään kesä purkkeihin ja ammennetaan energiaa menneen ajan 
tunnelmasta. Jouluna innostutaan kodin sisustamisesta trendikkäillä 
kattaustekstiileillä.   
 

Kotitoimisto saa syksyllä uudet muodot 
 

Alkusyksyllä palataan arkeen ja aloitetaan uusi 
lukuvuosi virkistyneenä. Kesän jälkeen siirrytään 
kukkakuoseista graafisiin kuvioihin ja sisustetaan 
opiskelijoiden ja koululaisten huoneet uuteen uskoon. 
Finlaysonin alkusyksyn kuoseja koristavat herkulliset 
pastellivärit kuten hempeä persikka ja aqua. 
Pastellinsävyjä ryhdittää ajaton musta. 
 

Oiva – design Sami Vulli  
Sami Vullin syksyn uutuuskuosi on kuin suoraan 
kultaiselta 50-luvulta, mutta silti kiinni tässä hetkessä. 
Hurmaavan Oiva-kuosin inspiraationa on ollut 
mummolta saatu vanha kukkamaljakko, jossa mummo 
piti neilikoita. Graafinen Oiva on väritetty kolmella 
trendikkäällä yhdistelmällä, harmaa-aqua, harmaa-
punainen ja kelta-vihreä, joista jokainen löytää oman 
suosikkinsa. 
 

 
Paletti – design Anu Kanervo 
Anu Kanervon uutuuskuosi valtaa syksyllä opiskelijoiden 
huoneet. Geometrisessa Paletti-kuosissa tummat sävyt 
yhdistyvät hehkuviin vaaleisiin kuvioihin. Pussilakanoiden 
lisäksi Paletti koristaa kodin käytännöllisiä pientuotteita, 
kuten kangaskoria ja toilettilaukkua. Koululainen pakkaa 
uudet kynät ja kumit Paletti-penaaliin. 
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Time – design Liisa Suurla 
Liisa Suurlan syksyn uutuuskuosissa tuntuu 
suurkaupungin syke ja se saa haaveilemaan matkasta 
aikavyöhykkeiden yli. Kelloaiheinen Time-kuosi tikittää 
kahdessa värissä ja on erityisesti koululaisen ja 
opiskelijan huoneen katseenvangitsija. Valkopohjaista 
Time-kuosia värittää aquan ja persikan sävyt ja 
harmaapohjainen kuosi on saanut tehosteväreikseen 
vihreän ja sinisen. 
 
Keisari – design Sami Vulli 
Keisari saa ensi syksynä uudet 
vaatteet. Sami Vullin ylväs 
Keisari-kuosi on puettu 
vastustamattomaan aquan ja 
sinisen yhdistelmään. 
Kokonaisuutta raikastaa kaunis 

persikan sävy. Keisari palaa upeana syksyn trendiväreissä! 

 
 
Keskisyksyn sato kerätään koriin  
 
Syksyllä sadonkorjuun aikaan Suomen luonto on värikkäimmillään. Syysihminen säilöö 
kesän purkkeihin ja purnukoihin ja tekee kodista kutsuvan paikan. Finlaysonin syksyn 
kattauskuosit ammentavat innoituksensa menneistä ajoista ja syksyn ruokatrendeistä.  
 
Kotipiha – design Anu Kanervo 
Anu Kanervo on ikuistanut uuteen Kotipiha-kuosiin 
syksyn sadon kauneimmillaan. Kuosin 
suunnittelussa ovat inspiroineet energiset 
syysihmiset ja Helene Schjerfbeckin taulujen 
värimaailma. Syksyisiin kattauksiin sopiva 
Kotipiha-kuosi on runsas ja energinen, mutta 
samalla harmoninen. Kattauksen täydentää 
maljakosta rönsyilevä kukkakimppu. 
 
Kori – design Anu Kanervo  
Toinen ensi syksyn ehdoton kattauskuosi on Anu 
Kanervon uutuus Kori. Kanervo inspiroitui 
vanhoista pärekoreista, joihin oli aseteltu kauniita 
kukkasia. Kuosi on yksinkertainen ja moderni ja 
kannustaa yhdistämään rohkeasti uutta vanhaan 
ja tekemään kodista persoonallisen. Trendikäs 
Kori-kuosi nähdään keittiötekstiileissä ja 
pientuotteissa. 
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Kubis – design Anu Kanervo 
Syksyn kattauksissa nähdään uusia 
kuoseja, mutta myös jotain tuttua. Anu 
Kanervon suunnittelema suosittu Kubis-
kuosi nähdään syksyllä uudistuneena. 
Sadonkorjuun aikaa henkivä kaalikuosi on 
saanut kaksi uutta väritystä: raikkaan 
keltaisen ja näyttävän mustan. Kuosi 
koristaa keittiö- ja kattaustekstiilejä. 
 

 
Kata kotiin ihana juhla 
 

Jouluvalmistelut aloitetaan hyvissä ajoin 
joululeivonnaisten valmistelulla. Herkullinen tuoksu 
ja tuikkivat kynttilät tekevät kotiin lämpimän 
joulutunnelman. Jouluna on aikaa panostaa 
kauniiseen juhlakattaukseen, jonka äärelle 
kokoontuu perhe ja suku. Finlaysonin joulun ajan 
tekstiilit kutsuvat kattamaan kotiin ihanan juhlan.  
 
Kaulaketju – design Susanna Sivonen  
Finlaysonin kevään mallistoon tullut Korulipas-sarja 
saa jatkoa. Kaulaketju-kuosi ilahduttaa syksyllä 
myös joulun väreissä. Fuksian värisenä tämä 
korukuosi sopii mainiosti juhlavaan kattaukseen.   
 
Medaljonki – design Susanna Sivonen 
Jouluna on syytä kaivaa arvokkaimmat korut esille. 
Susanna Sivosen Korulipas-sarjaan tulee syksyllä 
myös kokonaan uusi kuosi, juhlava Medaljonki. 
Fuksian värinen Medaljonki-kuosi koristaa kauniita  

 
keittiöpyyhkeitä. Korulipas-sarjan kuoseilla loihditaan 
joulun trendikkäin kattaus. 
 
 
Taimi – design Aini Vaari 
Finlaysonin haluttu klassikkokuosi, Aini Vaarin vuonna 
1961 suunnittelema Taimi kukkii ensi jouluna punaisena. 
Punainen Taimi yhdistyy mainiosti Korulipas-sarjan uusiin 
fuksian värisiin tekstiileihin. Taimi-kuosi tuo kotiin 
tunnelmaa ja hyviä muistoja menneiltä ajoilta. Punainen 
Taimi on saatavilla keittiö- ja kattaustekstiileinä sekä 
pehmeinä pussilakanoina.  
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Kajastus – design Salla Kangasniemi 
Ylellistä tuntua ja hohtoa tuo Salla Kangasniemen 
uutuuskuosi Kajastus. Kajastus nähdään joulun 
halutuimmissa satiinipussilakanoissa. 
Valkopohjaisena kuosi luo talvisen kuuran hohtoa, 
tummansinisenä se on kuin kuun kajastus 
tummenevassa talvi-illassa. 
 
 
 
 
 
 

Uusia värejä ja tuotteita Silmu-froteesarjaan 
 
Finlaysonin Silmu-pyyhesarjan värivalikoima kasvaa 
syksyllä. Ylellisen ja silkkisen pehmeän Silmu-pyyhkeen 
uusia värejä ovat koralli ja aqua. Käsi- ja kylpypyyhkeen 
lisäksi uutena kokona on saatavilla 30x50 cm kokoinen 
kasvopyyhe. 
 
Silmu-sarja kasvaa myös kokonaan uusilla tuotteilla. 
Silmun silkkinen tuntu ulottuu syksyllä myös kylpytakkiin, 
tossuihin ja kätevään pyyheturbaaniin. Uudet Silmu-
kylpytuotteet on saatavilla luonnonvalkoisena, harmaana, 
nutriana ja roosana.  
 

 
 

 
Silmu-pyyhetuotteet valmistetaan pehmeästä puuvillasta, modaalista ja nopeasti 
uusiutuvasta soijasta. Silkinpehmeä, imukykyinen pinta kuivuu nopeasti uutta käyttöä 
varten. 
 
Tiedotteessa esiteltyjä uutuuskuoseja on saatavilla vaihtelevasti pussilakanoina, 
satiinipussilakanoina, keittiö- ja kattaustekstiileinä sekä metrikankaana. Finlaysonin 
syksyn ja talven 2013 tekstiilimalliston tuotteet ovat saatavilla jaksotetusti. 
Ensimmäiset, koulun alkuun ja kotitoimistoon sopivat tuotteet tulevat myyntiin 
elokuussa. Tuotteet ovat saatavilla Finlaysonin verkkokaupasta, Finlayson-
myymälöistä sekä vaihtelevasti Finlaysonin jälleenmyyjiltä kautta maan.  

http://www.finlayson.fi/
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Lisätiedot:  
 
Mailis Linnola, mallistopäällikkö, Finlayson Oy  
p. 020 721 3611 tai sähköposti mailis.linnola@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/15f876c3feba19c148069f15a4440a92/  
 
 
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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