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Opiskelijoiden ja koululaisten huoneet saavat syksyllä graafisen 
ilmeen 

Finlaysonin alkusyksyn kuoseissa yhdistyvät 
pastellivärit ja ajaton musta 
 
Kesän jälkeen opiskelijat ja koululaiset aloittavat jälleen innokkaina uuden 
lukuvuoden. Ennen opintojen alkua laitetaan omat huoneet kuntoon: siivotaan, 
järjestellään ja sisustetaan mieluisilla tekstiileillä. Finlaysonin alkusyksyn kuosit 
tuovat kotitoimistoon ja koululaisten huoneeseen uudet muodot.  
 

Finlaysonin alkusyksyn kuoseja koristavat herkulliset 
pastellivärit kuten hempeä persikka ja aqua. 
Pastellinsävyjä ryhdittää tyylikäs musta.  
 

Anu Kanervon geometrinen Paletti sopii niin 
koululaisen huoneeseen kuin aikuisen 
työhuoneeseen. Paletissa tummat sävyt yhdistyvät 
vaaleisiin, graafisiin kuvioihin. Kuosi koristaa 
pussilakanoita ja kodin käytännöllisiä pientuotteita, 
kuten kangaskoria ja toilettilaukkua. Koululainen 
pakkaa uudet kynät ja kumit Paletti-penaaliin. 
 
Liisa Suurlan uutuuskuosissa tuntuu suurkaupungin 
syke. Kelloaiheiset Time-pussilakanat tikittävät 
kahdessa värissä ja ovat koululaisen ja opiskelijan 
huoneen katseenvangitsijoita. Valkopohjaista Time-
kuosia värittää aquan ja persikan sävyt ja 
harmaapohjainen kuosi on saanut tehosteväreikseen 
energiset vihreän ja sinisen. 
 

 
Syksyn trendiväreistä pitävä 
valitsee upean Keisari-kuosin, 
joka on puettu 
vastustamattomaan aquan ja 
sinisen yhdistelmään. 
Kokonaisuutta raikastaa kaunis 
persikan sävy. Keisari-
pussilakanoiden lisäksi kuosista 
on saatavilla metrikangasta, josta 
voi askarrella esimerkiksi hauskan 
muistitaulun.  
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Sami Vullin suunnitteleman hurmaavan Oiva-kuosin 
inspiraationa on ollut mummolta saatu vanha 
kukkamaljakko, jossa pidettiin neilikoita. Graafiset 
Oiva-pussilakanat sisustavat opiskelijan huonetta 
ja ovat saatavilla trendikkäissä väreissä: harmaa-
aqua, harmaa-punainen ja kelta-vihreä. 
 

Finlaysonin 70-luvulta tuttu 
iki-ihana klassikkokuosi 
Elefantti on monien iloksi 
saatavilla nyt myös 
mustavalkoisina 
pussilakanoina. 
Koululaisten huoneeseen 
sopivat myös hauskat 
koristetyynyt. Kokeile 
mustavalkoisten parina 
esimerkiksi punavalkoisia 
Elefantti-koristetyynyjä. 
 

 
 

Kotitoimistoissa ja koululaisten huoneissa kynät, viivoittimet, sakset, laturit ja 
muistikirjat pysyvät hyvässä järjestyksessä, kun varaa riittävästi käytännöllisiä 
säilytystuotteita. Finlaysonin Sointu-pientuotteet ihastuttavat raikkaalla raitakuviolla. 
Syksyn uusia väriyhdistelmiä ovat kelta-harmaa ja vihreä-fuksia. Trendikäs 
Kaulaketju-kuosi koristaa myös pientuotteita harmaa- ja valkopohjaisena. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Finlaysonin alkusyksyn uutuuskuosit ja -tuotteet ovat saatavilla heinäkuusta alkaen 
Finlaysonin verkkokaupasta, Finlayson-myymälöistä sekä hyvin varustelluilta 
jälleenmyyjiltä.  
 
 
 
 

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/8dc70a62dbd8e0d466171dad23592087/    
 
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 2012 oli noin 280 henkilöä ja konsernin liikevaihto oli noin 46 
miljoonaa euroa. 
 
FINLAYSON – MAAILMAN JA IHMISEN VÄLIIN TARVITAAN JOTAIN PEHMEÄÄ 
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