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Arki haltuun oikealla unirytmillä ja hyvän unen tuotteilla: 

Familonin syksyn uutuudet takaavat hyvät unet ja virkeyttä 

opintojen aloittamiseen  

Kesän jälkeen koittaa jälleen ihana arki ja sen myötä moni palaa koulun penkille ja uusien 

opintojen pariin. Riittävä uni ja oikeanlaiset vuodetuotteet tukevat oppimista ja hyvää oloa. 

Familonin syksyn uutuudet tuovat hyvän unen avaimet opiskelijakotiin ja koululaisten 

huoneisiin sekä houkuttelevat unten maille.  

Riittävä uni ja lepo ovat tärkeitä kaikille, 

mutta korostuvat erityisesti oppivien 

lasten ja nuorten arjessa. Hyvät yöunet 

auttavat keskittymään päivisin opintoihin 

ja jaksamaan illalla vielä harrastusten 

parissa. Familon muistuttaa arjen 

alkaessa riittävän levon merkityksestä ja 

hyvän unen tuotteiden vaikutuksesta 

virkeyteen.  

− Tutkimuksemme mukaan lähes 30 

prosenttia suomalaisista nukkuu 

huonosti ja nuorista 18−35-vuotiaista 

jopa lähes puolet (47,9 %) nukkuu 

jatkuvasti liian vähän, alle 7 tuntia yössä.* Familon kannustaa kaikkia koulun ja opiskelun aloittavia nuoria 

panostamaan riittäviin yöuniin, jotta yhä useampi meistä heräisi aamulla virkeämpänä arjen askareisiin. 

Tärkeimmät hyvän unen rakennusaineet ovat oikeanlaiset ja laadukkaat vuodetuotteet. Panostus hyvän 

unen tuotteisiin on panostus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, toteaa tuoteryhmäjohtaja Tiia Antila 

Familonilta. 

Opiskelijakodin uudet hyvän unen ideat   

Kun hyvän unen tuotteet on valittu huolella, voivat opiskelijat ja koululaiset keskittyä vain tärkeimpään: 

nukkumaan hyvin ja panostamaan opintoihin. Opiskelijan ensimmäisessä uudessa kodissa kannattaa 

panostaa hyvän, laadukkaan ja kotimaisen vuoteen hankintaan. Ergonomisen nukkumisalustan tarjoaa uusi 

Familon Jousto -erikoispehmustesänky, joka tukee vartaloa juuri oikein eri nukkuma-asennoissa.  

Vuoteessa on yksilöllisesti muotoutuva kahden erikoispehmusteen ja alajousiston yhteisrakenne. Vuoteen 

pinnassa oleva yksilöllisesti muotoutuva älypehmuste antaa painottomuuden tunteen ja sen alla oleva 

erikoispehmuste hyvän tuen vartalolle. Älypehmuste muotoutuu kehon lämmön ja painon mukaan 

vähentäen pintaverenkiertoon kohdistuvaa painetta. Uni on levollista, kääntyily vähentyy ja koko keho 

rentoutuu täydellisesti.  



Klassisen tyylikäs ja viimeistelty vuode on myös sisustuksellinen elementti pienessä opiskelijakodissa. 

Vuoteen värivaihtoehdot ovat luonnonvalkoinen, nutria, tummanharmaa ja vadelma, joista omaan kotiin 

voi valita parhaiten sopivan. Tuttu Familon Jousto -joustinsänky jatkaa myös mallistossa uuden Jousto-

erikoispehmustesängyn rinnalla. Familonin laadukkaat sijauspatjat viimeistelevät unielämyksen.  

Hinnat: Jousto-erikoispehmustesänky, koot 80x200 cm, 90x200 cm, 120x200 cm, rungon korkeus n. 31 cm, 

hinnat alkaen 595 euroa, sänkyyn sopivat kaikki Familon-jalkasarjat, jotka myydään erikseen 

Paremmat unet uudella tyynyllä ja peitteellä  

Opiskelijan uuteen kotiin ei kannata viedä vanhoja vuodevaatteita 

kotoa, vaan hankkia suosiolla uudet, laadukkaat ja hygieeniset tyyny 

ja peite. Mainio vaihtoehto opiskelijan ensimmäiseen omaan kotiin 

on Familon Extralife -tyyny ja -peite, jotka takaavat hyvät yöunet ja 

virkeämmän olon sekä hurmaavat kuohkeudellaan ja tyylikkäällä 

vaaleanharmaalla värillään. Extralife-peitteissä ja -tyynyissä on 

käytetty teknisesti korkealaatuista uutuuskuitua, joka takaa 

tuotteiden pitkäikäisyyden. Dacron Extralife -

polyesterispiraaliontelokuitu on kehitelty kestäväksi ja 

litistymättömäksi. Extralife-tyyny sopii hyvin kaikille uniasennoille ja 

pysyy pehmeän kuohkeana pitkään. Extralife-peitteen 

korkealaatuinen ja kestävä täyte on litistymätön ja hyvin lämmittävä. 

 

Hinnat: Extralife-tyyny, 50x60cm, 26 euroa, Extralife-peite, 

150x200cm, 73 euroa 

 

Uusi Kaveri-setti vierasvaraksi opiskelijan kotiin 

 

Familonin uusi, valloittava Kaveri-setti on kuin tehty pieneen 

opiskelijaboxiin tai koululaisen huoneeseen. Kätevä Kaveri-setti 

sisältää Familonin laadukkaat tyynyn ja peitteen vieraaksi 

tulevalle ystävälle, mutta setti ei vie säilytystilaa kaapeista. 

Tyynyä ja peitettä säilytetään Finlaysonin Elefantti-kuosisen 

kankaan sisällä, jolloin siitä tulee muhkea koriste- tai 

nojailutyyny esimerkiksi sängyn tai sohvan päälle. Kaveri-setin 

Elefantti-kuosi on saatavilla mustavalkoisena ja harmaana.  

 

 

 

 

Elefantti-kuosi näkyy myös Familonin syksyn muissa 

sesonkituotteissa. Elefantti-tyynyn ja -peitteen lisäksi on 

http://www.familon.fi/fi/tyynyt-ja-peitteet/extralife/


saatavilla rulla- ja taittopatja sekä lasten jatkopatja, jotka ovat käteviä vierasvaroja perheissä ja opiskelijan 

kodissa.  

Hinnat: Kaveri-setti 55 euroa, Elefantti-tyyny (50x60 cm) 13 euroa, Elefantti-peite (150x200 cm) 29 euroa 

Opiskelijan kotiin ja koululaisen huoneeseen sopivat Familonin syksyn uutuudet ovat saatavilla heinäkuusta 

alkaen valikoiduilta jälleenmyyjiltä kautta maan sekä Finlayson-verkkokaupasta ja -myymälöistä (ei 

vuoteita). 

*) Tulokset käyvät ilmi tutkimusyhtiö CINT:n Familonille syyskuussa 2013 tekemästä tutkimuksesta, johon vastasi 1 014 

suomalaista 18−70-vuotiasta. 

Lisätietoja: 

Tiia Antila, tuoteryhmäjohtaja, Familon 

p. 020 721 3306, sähköposti: tiia.antila@finlayson.fi  

 

www.familon.fi  

 

Tuotetiedot: 

 

Familon-peitteet ja -tyynyt: Mailis Linnola, mallistopäällikkö 

p. 020 721 3611, sähköposti: mailis.linnola@finlayson.fi  

 

Familon-vuoteet: Piki Martiskainen, mallistopäällikkö 

p. 020 721 3568, sähköposti: piki.martiskainen@finlayson.fi  

 

Familon-erikoispehmustetuotteet: Heli Broberg, tuotepäällikkö 

p. 020 721 3552, sähköposti: heli.broberg@finlayson.fi  

 

Familonin kuva- ja kuvauslainapyynnöt: 

Kaisa Neittaanmäki, Viestintätoimisto Manifesto 

p. 050 347 7744 tai sähköposti kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi  

 

Tiedotteeseen liittyvät kuvat ovat ladattavissa suoraan osoitteesta: 

https://finlayson.studio.crasman.fi/bank/tiedotteet/familon_unten_mailta_koulun_aloitus  

FAMILON – UNTEN MAILTA 
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