
Aïno/Karmiini Oy 
Aïno on pian 20-vuotias suomalainen design-yritys. Sen filosofia on tuottaa elämäniloista, kaunista ja kestävää designia. 
Aïno elää värikästä elämää ja on aikuisen naisen mallisto, joka korostaa kantajansa omaa persoonallisuutta. Aïno on ollut 
aina vahva vientiyritys. Tärkein markkina-alue on Pohjois-Eurooppa ja tärkeimmät vientimaat Hollanti ja Norja.

Aki Choklat Helsinki
Kenkäsuunnittelija Aki Choklat esittelee uuden naisten jalkinemalliston miesten nahkajalkineiden ohella. Laadukkaat 
jalkineet valmistetaan italialaisesta nahasta Portugalissa ja Italiassa. Esillä on myös Aki Choklatin suunnittelemat 
huopajalkineet. Kenkäsuunnittelija Aki Choklat toimii tällä hetkellä Firenzestä, jossa hän mm. suunnittelutyön ohella 
opettaa Polimodassa. Aki Choklatin suunnittelemat huopajalkineet on valittu esille Shanghain maailmannäyttelyyn 
Suomen paviljongin vip-vierastiloihin.

Arvydo Grizo Imone
Grizas tarjoaa luonnollista designer-muotia naisille. Vaatteet kuvastavat naisellista eleganssia sekä mukavuutta. 
Korkealuokkaiset luonnon materiaalit, kuten silkki, villa, pellava ja puuvilla näyttäytyvät useissa ainutkertaisissa väreissä 
ja malleissa. Brändin mallistoja myydään lähes 20 liikkeessä ympäri maailmaa.

Avec-Shoe Oy 
Avec Shoe on Parkanosta käsin toimiva kenkätehdas, joka juhli juuri 20-vuotispäiväänsä. TOPMAN  tuotemerkin juuret 
ulottuvat aina 50-luvulle asti. TOPMAN edustaa tuotemerkkinä laadukasta jalkinetta, joka seuraa aikaansa. Jalkineissa 
käytetään korkealaatuisia materiaaleja ja suunnittelun tärkeimpiä lähtökohtia on käyttömukavuuden huomioiminen. 
Jalkineitten jalkaan sopivuus on tulosta pitkäaikaisesta tuotekehityksestä  sekä laajasta kokemuksesta. Syksy / Talvi 
2010 malliston on suunnitellut Juha Vainio (miehet) ja Pia Karivainio (naiset). Hyvät kokemukset aiemmilta vuosilta 
ovat ohjanneet yrityksen keskittämään malliston pääpainon hyvin pitäviin kitkapohja-jalkineisiin. Idea kitkapohjaan on 
sovellettu auton kitkarenkaasta. Pito-ominaisuudet syntyvät pehmeästä kumiseoksesta ja pohjan muotoilusta. Avec-
Shoen liikevaihdosta 30 % tulee viennistä. Tärkeimpinä vietialueina ovat Pohjoismaat ja Venäjä.

Bagiore
Laukkujen tukkukauppa Bagiore on perustettu huhtikuussa 2008. Satojen 
trendikkäiden laukkujen valikoimassa on laukkuja moneen makuun. 
Bagiore tuo itse maahan laukkuja naisille, miehille ja lapsille, erikoisuutena 
ovat myös laukkukoukut. Bagiorella ei ole minimimäärärajoitteita tilausten 
suhteen, joten toimintatapa sopii hyvin erikoisliikkeille. Kaikki laukut 
ovat valmiina Bagioren varastossa Etelä-Pohjanmaalla, mikä takaa nopeat 
toimitukset. 

Börjesson Handskar AB 
Yritys on perustettu vuonna 1899 ja on todennäköisesti pohjoismaiden 
vanhin käsineiden tuottaja. Tuotteiden valtti on pohjoismainen tuotanto. 
Tuotteet suunnitellaan pohjoismaisiin olosuhteisiin. Yritykselle on tärkeää 
tuotteiden laatu. Suuri osa tuotteista valmistetaan luonnon materiaaleista, 
kuten nahasta, villasta ja puuvillasta. Mallistosta löytyy tuotteita niin lapsille 
kuin aikuisille. Vienti kohdistuu enimmäkseen Pohjoismaihin. Vuoden 
2010 mallisto tarjoilee paljon uutuuksia. 

Cassinna Oy
Cassinna on vuonna 1985 perustettu perheyritys, joka tuo maahan laukkuja, 
reppuja, kasseja, lompakoita, kaulaliinoja ja
matkailutarvikkeita. Yrityksen suurin päämies on ruotsalainen B&M 
Design, jonka tunnetuimmat tuotemerkit Suomessa ovat Puccini ja Snoopy. 
Cassinna myös suunnittelee Suomessa tuotteita Avanti ja Pronta Moda 
-merkeillä sekä Muumi -laukkuja ja reppuja. Lisäksi valikoimiin kuuluvat 
Gaborin laukut, Travel Blue -matkailutarvikkeet sekä Pelsa -kaulaliinat.
Yritys tarjoaa asiakkailleen hyvälaatuisia merkkituotteita kilpailukykyisillä 
hinnoilla.



Crocs Nordic Oy
Crocs Inc. on yhdysvaltalainen, muoti-, työ- ja vapaa-ajan jalkineita suunnitteleva ja valmistava pörssiyhtiö ja Crocs Nordic Oy 
on Pohjoismaissa ja Baltian maissa toimiva Crocs Inc:n tytäryhtiö. Amerikan Coloradosta vuonna 2002 alkunsa saaneen Crocs 
Inc. -yrityksen tavoitteena on tehdä mukavia ja trendikkäitä jalkineita kuluttajille sopivaan hintaan. Crocs-jalkineet suunniteltiin 
alun perin veneilykäyttöön, mutta vuoteen 2003 mennessä Crocs-jalkineista syntyi maailmanlaajuinen muoti-ilmiö, minkä jälkeen 
yrityksen tuotevalikoima on laajentunut merkittävästi. Vuonna 2006 yrityksen liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna yli 
220 % 350 miljoonaan dollariin. Crocs-jalkineet ovat tällä hetkellä saatavilla kaikkialla maailmassa, yli 80 maassa. Vuonna 2007 
perustettu Crocs Nordic Oy on Crocs-konsernin 100% tytäryhtiö vastuualueenaan Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Viro, Latvia ja 
Liettua. Jälleenmyyjiä palvelee showroom Tampereella ja kuluttaja-asiakkaita lukuisat jälleenmyyjät sekä konseptiliikkeet joita on 
tällä hetkellä kolme; Flamingon kauppakeskuksessa Vantaalla, Hansakorttelissa Turussa ja Ideaparkissa Tampereen kupeessa. 

Dead Birds & Lionheart 
Tamperelainen Dead Birds & Lionheart on kahden Britanniassa opiskelleen suunnittelijan Maria Jokelan ja Anni Niemen 
yhteistyön tulos. Kuten malliston nimi, myös vaatteet ovat salaperäisiä ja mieleen painuvia, mutta samalla käytännöllisiä. Mallisto 
pyrkii kestävään kehitykseen, sillä vaatteiden tulisi olla pitkäikäisiä, ei ainoastaan yhden sesongin tuotteita. Dead Birds & 
Lionheart tähtää kansainväliseksi muotibrändiksi. 

Delffi Oy
Delffi on johtava suomalainen uimapukujen valmistaja, joka on jo 15 vuoden ajan valmistanut laatutuotteita uima-asuista 
alusasuihin suomalaisella mitoituksella. Tampereen Onkiniemessä sijaitsevan Delffin tehtaan ompelijat ovat alansa erityisosaajia 
ja heidän käsissään valmistuu 35 000 uimapukua vuodessa. Delffin brändi on 100-prosenttisesti suomalaisen työn tulosta. Yritys 
on valinnut uimapukumateriaalikseen XTRA LIFE LYCRAn joka kestää kloorivettä jopa kymmenen kertaa pitempään kuin 
tavallinen uimapukumateriaali. Näin ympäristöä kuormittavaa jätettä syntyy vähemmän.

Erja Raittinen Oy 
Vuodesta 1987 toiminut suomalainen tekstiilialan yritys valmistaa yksilöllisiä ja laadukkaita tekstiilituotteita nykypäivän laadun 
tunteville kuluttajille. Mallistoon kuuluu aikuisten- ja lastentekstiilien lisäksi myös sauna- ja kodintekstiilit. Yritys seuraa trendejä 
ja tuo markkinoille uusia mallistoja, joissa värimaailmat ovat ajan hengen mukaisia, mutta silti yksilöllisiä. Tekstiilituotteissa 
käytetyt neulokset valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja ekologisuus sekä kestävät arvot otetaan huomioon kaikissa 
tuotantovaiheissa.

Fantesca Oy 
Vuonna 1988 perustettu lahtelainen naisten vaatteiden toimittaja suunnittelee, markkinoi ja jakelee luotettavilla ja pitkäaikaisilla 
kumppaneilla valmistettuja tuotteita Suomessa sijaitseville asiakkaille. Suomalaiselle naiselle suunniteltuja ja mitoitettuja, 
ajanhenkisiä ja persoonallisia Fantesca- ja Tesca-merkkisiä vaatteita myydään alan erikoisliikkeissä ja tavaratalojen naisten 
osastoilla kautta maan. Fantescan mallistot käsittävät puseroita, hameita, makkoja, housuja sekä kevyitä yhdistelmiä niin arkeen 
kuin juhlaankin. Fantescan tuotteilla on avainlipputunnus. 

FIN-verkosto
Verkoston toiminta on aloitettu syksyllä 2009. Toiminnan vahvuus on yksilöllisessä tekemisessä,designissa ja joustavassa, 
kotimaisessa tuotannossa. Periaatteena on yhdistää suomalaisia tuottajia tekemisen kautta yhteen ja mahdollistaa yhden selkeän 
tuotemerkin avulla uudenalista yhteneväisyyttä usealle tuottajalle. Läpinäkyvyys, vastuullisuus ja laadukas toiminta ovat kantavia 
ajatuksia mukana oleville yrityksille. Avainlippu ja tuotanto-olosuhteiden esitteleminen takaa 100 % kotimaisuuden. Syksy/talvi 
2010-mallistossa nähdään  ensimmäisen kerran ainutlaatuinen verkoston yhteistyön tulos: Lotta-mallisto ja Kotirintama. Kaikki 
tuotteet on suunniteltu ja valmistettu verkoston jäsenten kesken. Tuotteille haetaan keskitettyjä myyntipisteitä  sekä Suomessa että 
ulkomailla.

Finnkarelia Virke Oy 
Finnkarelia Virke Oy on kansainvälinen tekstiilialan yritys, jonka ydinosaamisaluetta on korkealaatuisten vaatteiden valmistus ja 
markkinointi.

Giorgio Passigatti
Passigatti on maailman johtavia huivivalmistajia. Giorgio Passigatti perusti yrityksen vuonna 1950 Saksan Ulmissa. Sillä on 
noin 17000 jälleenmyyjää 58 maassa ympäri maailmaa. Passigatilla on naisten ja miesten mallistot sekä erillinen juhlamallisto. 
Päämallistoja on kaksi vuodessa. Trendikkyys, aitous, innovatiivisuus yhdistettynä huippulaadukkaisiin materiaaleihin kaikkialta 
maailmasta kuvaavat Passigatin mallistoja, jotka tuotetaan edelleen pääosin Italiassa.

AB GW Greiff & Co
Greiff on 1950-luvun alussa perustettu yritys, joka on vielä tänä päivänäkin menestyvä vaatteiden valmistaja. Yrityksen brändi 
TUXER® esittelee tulevalle talvisesongille räätälöityjä ja sporttisia vaatteita. Toiminnallisuus on vaatteiden valmistuksessa 
avainasemassa, samoin kuin laadukkaat materiaalit ja mukavuus. 



Heikki Lehto Oy
Kaarinassa toimiva yritys on miesten ja naisten vaateiden maahantuonti- ja tukkuliike. Yritys on toiminut vuodesta 1981. 
Pääartikkeleita ovat miesten puvut, irtotakit, puuvillahousut ja päällysvaatteet tuotemerkillä BUZO. Naisten päällysvaate- ja 
sisäpukeutumismallisto kulkee  tuotemerkillä Nina BUZO. Yrityksen varastossa on myös laaja valikoima NOS-tuotteita.

Imaggio Trading House Oy/Mirkka Metsola 
Yrityksellä on pitkä historia muodin ja kaupan alalla myös kansainvälisillä markkinoilla kuten Venäjällä ja Japanissa. Mirkka 
Metsola -tuotemerkki edustaa yrityksen nuorta suunnittelua. Mallistojen vahvuutena on tinkimättömyys laadussa ja filosofiassa. 
Tavoitteena on löytää tuotemerkille sopivat jakelijat Suomen markkinoilta ja tähdätä tulevaisuudessa myös kansainvälisille 
vesille. Mirkka Metsola esittelee uransa toisen malliston ”Between the Days” AW 10/11 Finnish Catwalkilla ensimmäistä kertaa. 
Tuotemerkin design-filosofia on naisellinen, moderni muotokieli retrolla twistillä, sekoitus anarkiaa ja täydellistä kotivaimoa. 
”Inspiraatiot mallistoihini ammennan minulle tärkeistä asioista. Rakkauteni muodin historiaan, film noiriin, kieroutuneisiin 
kohtaloihin ja musiikkiin rhythm and bluesin ja punkin välillä erottuu jokaisessa mallistossani”.

Jofama AB
Ruotsalaisella vuonna 1926 perustetulla yrityksellä on pitkät perinteet nahka-asujen valmistuksessa. Nahkatakkien lisäksi 
yritys valmistaa muun muassa moottoripyöräasuja. Jofamalle laatu on tärkeä kriteeri ja tuotteiden valmistuksessa käytetäänkin 
korkealaatuista lampaan nappaa ja mokkaa. Mallistoja on kaksi vuodessa, sekä miehille että naisille. Naisille tarjolla on myöds plus-
kokoja. Suomessa merkillä on noin sata jälleenmyyjää. 

Jousipaita Oy 
Jousipaita on valmistanut suomalaisille paitoja jo vuodesta 1916. Tällä hetkellä valikoimiin kuuluvat miesten, naisten ja poikien 
laadukkaat mallistot. Jousipaita on myös luotettava yhteistyökumppani myös yritys- sekä virkapaidoissa. Jousipaita valmistaa 
edelleen tuotteita Suomessa. Suunnittelun pohjana ovat Euroopan parhaiden kangasvalmistajien valikoimat, joista löytyvät 100% 
puuvillasta sekä easy care että two ply-laadut. Myös Tailor made ja Custom made -paidat kasvattavat suosiotaan ja kuuluvat paidan 
asiantuntijan valikoimiin.

Juhani Mutka Oy 
Yritys palvelee asiakkaitaan vuosikymmenien ammattitaidolla ja kokemuksella. Valikoimista löytyy laadukkaita käsineitä ja rukkasia 
naisille, miehille ja lapsille. 

Juho Puttonen Oy 
Vuonna 1928 perustetun perheyrityksen toiminnan vahvuudet ovat ajan myötä kasvaneessa ammattitaidossa sekä pitkäjänteisesä 
ajattelussa. Toimintaan kuuluu niin kotimainen tuotanto kuin yhteistyö ulkomaisten valmistajien kanssa. Yrityksen periaate 
on valmistaa ja valmistuttaa ajattomia, mutta muodikkaita jalkineita niin lapsille kuin aikuisille. Tuotteissa on hyvä hinta- ja 
laatusuhde. Osassa tuotteita on avainlippu takaamassa kotimaisuuden. Vientiä on kaikkiin naapurimaihin.

Jukka Rintala Oy
Jukka Rintala on yksi Suomen tunnetuimmista designereista, jolla on pitkä suunnittelijaura suomalaisessa vaatetusteollisuudessa. 
Hän on muodon ja viivan mestari, jolla on ainutlaatuinen lahja valita tyylikkäät kankaat ja suunnitella niistä upeita uniikki- ja 
teollisia vaatteita. Kaikki vaatteet valmistetaan Suomessa. Syksyn 2010 mallisto esittelee upeat villakankaiset takit, jokasääntakit 
sekä asukokonaisuudet.

Karjalan Puku Oy
Karjalan Puku Oy on perheyritys, joka on perustettu vuonna 1928. Sama suku on ollut yrityksen johdossa sen koko 
toimintahistorian ajan. Tällä hetkellä johdossa on meneillään kolmas sukupolvi ja toiminnassa neljäs. Nykyään Karjalan Puku Oy 
keskittyy valmistamaan premium-luokan vaatteita, klassisia sekä modernin muodikkaita mallistoja.  

Karkelon Sukka Oy 
Vuonna 1996 perustettu yritys suunnittelee, valmistaa ja markkinoi erikoismateriaaleista valmistettuja teknisiä sukkia. Teknisten 
sukkien mallisto kattaa malleja maratoonista jumppaan. Hyvänolon mallisto sopii erikoistarpeisiin, esimerkiksi diabeetikoille. 
Parhaat erikoismateriaalit ja sukan muotoilu, käyttötarkoituksen mukaan, takaavat sukan kestävyyden ja käyttömukavuuden. 
Karkelon Sukka Oy hakee uusia jakelukanavia Suomeen ja ulkomaille. Toimivan perheyrityksen luotettavuus ja joustavuus 
mahdollistavat hyvän ja kestävän yhteistyön.

Korukolmio 
Korukolmio tarjoaa uusimmat kansainväliset trendit koru- ja asustevalikoimallaan. Laadukkaasta, jatkuvasti uudistuvasta 
mallistosta löytyy tyylikkäitä koruja  ja asusteita niin arkeen kuin juhlaankin. Finnish catwalk -tapahtumassa Korukolmio esittelee 
syksyn- ja talven lisäksi kevään 2010 uutuustuotteet heti toimitukseen. 



Kuoma / Kuomiokoski Oy
Vuodesta 1928 alkaen Kuomiokoski Oy on valmistanut pohjallisia ja jalkineita. Tänä päivänä päätuotteet ovat tekstiili-/
nahkapintaisia talvijalkineita, jotka on suunnattu lapsille ja ulkoileville aikuisille. Kuoma-jalkineet ovat lämpimiä, kevyitä ja 
lestiltään suomalaisille sopivia. Uusilla väreillä ja kuoseilla saadaan moneen makuun sopivia jalkineita. Ne ovat Suomen lisäksi 
suosittuja monissa muissa maissa, joissa talviolosuhteet ovat ankarat. Kotimaiselle tuotteelle on myönnetty Avainlipputunnus.

La Alpaca
La Alpaca on suomalainen vaatemerkki, joka on erikoistunut alpakkatuotteiden valmistukseen ja myyntiin. Tuotevalikoimaan 
sisältyy kaikentyyppisiä vaatteita: neuleita, asusteita, viittoja ja takkeja, joissa kaikissa yhdistyy korkeatasoinen villamateriaali 
ja ajanhenkinen suunnittelu. Tuotteet valmistetaan Etelä-Amerikassa. La Alpaca-tavaramerkki edustaa nykyajan muotoilua 
korkeatasoisessa alpakkamateriaalissa. Yhdessä ne muodostavat ylellisen ja ajattoman kokonaisuuden.

L’arcobaleno 
Yritys on toiminut seitsemän vuoden ajan yhteistyössä yli 30 jälleenmyyjän kanssa. Se toimii Suomessa israelilaisen Lalo 
Treasuresin edustajana. 

LauRie A/S
Laurie on tunnettu tanskalainen brändi, joka valmistaa korkealaatuisia vaatteita naisille myös plus-kooissa (kokoon 56 asti). 
Monipuolinen kokoelma on tunnettu erityisesti laadukkaista ja istuvista housuistaan. 

Matex Oy 
Matex on vuonna 1955 perustettu turkulainen solmioyritys. Päätuotteita ovat  kotimaassa valmistetut solmiot ja miesten asusteet. 
Mallistosta löytyy myös yksilölliset Matti Seppäsen suunnittelemat miesten Anonym-paidat ja Jukka Rintalan solmiot. Syksystä 
2009 lähtien yritys on edustanut laadukasta Cavaliere-pukumallistoa. Cavaliere-mallisto täydentää Matexin tuotevalikoimaa ja 
palvelee asiakkaitaan nyt laajemmalla kokonaisuudella. Tärkeimmät vientimaat ovat Venäjä, Baltia sekä Pohjoismaat. 

Modelia Oy 
Modelia on vuonna 1932 perustettu naisten sisäpukeutumiseen erikoistunut yritys, joka valmistaa kaikki tuotteet Suomessa. 
Tuotemerkit ovat Modelia ja Delia. Kotimaan markkinoiden lisäksi vientiä on pohjoismaihin ja Venäjälle. Mallistot sisältävät 
sekä työhön että juhlatilaisuuksiin sopivia asukokonaisuuksia, joiden linjat ja leikkaukset seuraavat maltillisesti muodin uusimpia 
trendejä. Modelia haluaa palvella kaikkia laatua arvostavia naisia, joille tyylikkyys ja muodikkuus ovat tärkeitä niin työssä kuin 
vapaa-ajallakin.

MS Trading

Yritys toimii agenttina Gemini By Helen Ab- ja Molly-Jo Express De Paris A/S -brändeille. Gemini on ruotsalainen korumerkki, 
jolla on noin 7 mallistoa vuodessa sekä pysyvä standardimallisto. Se tekee yhteistyötä hyvien suunnittelijoiden kanssa. Gemini-
korut ovat laadukkaita ja tyylikkäitä, mutta hinnaltaan kilpailukykyisiä. 
 
Molly-Jo on tanskalainen juhlamallisto. Se on jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan myynyt ihanaa ja monipuolista juhlaa + 
30-vuotiaalle naiselle. Finnish Catwalkissa yritys tarjoaa kevään- ja kesän mallistoja 2010 hetitoimitukseen. 

Muoti-Hovi Oy 
Muoti-Hovi on vuonna 1958 Riihimäellä perustettu naistenvaatteita valmistava perheyritys. Yritys valmistaa Carolin- ja Idees-
tuotemerkeillä aikuiselle naiselle mitoitettuja vaatteita juhlaan ja arkeen, erityisesti isoja kokoja painottaen. Kokoelmiin kuuluvat 
kulloiseenkin sesonkiin sopivat, hillitysti muodinmukaiset jakut, puserot, hameet, topit, tunikat, housut, leningit ja jakkupuvut. 
Mallistoja myyvät pääasiallisesti alansa parhaimmat erikoisliikkeet Suomessa.

Muotimaailma - Muodin ammattilehti
Muotimaailma on joka toinen kuukausi ilmestyvä riippumaton muotialan ammattilehti. Jokainen numero on värikäs lukupaketti, 
joka sisältää runsaasti tietoa tekstiili-, vaatetus-, kenkä- ja laukkualan ammattilaisille - tai muuten vain muodista kiinnostuneille. 
Muotimaailma on media, jolla tavoitetaan alan päättäjät juuri oikeaa aikaan. Lehteä kirjoittavat alan ammattilaiset. 

Muotitehdas 
Konsepti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua ja tutustua – mutta myös luoda itse muotia. Muotitehtaan tarjoamista 
materiaaleista sekä muutamasta messuille luodusta mallista voi itse valita haluamansa ja toteuttaa tuotteen valmiiksi asti. 
Mallit on suunniteltu ainoastaan Finnish Catwalkiin ja niitä ei ole saatavissa mistään muualta messujen jälkeen. Mallit ovat 
salaisuus messuille saakka. Suunnittelijat ovat tekstiilialan ammattilaisia ja on upeaa luoda itse heidän suunnittelemansa luomus. 
Muotitehtaan henkilökunta auttaa työssä tarvittaessa. Samalla on mahdollista tutkia, mitä kaikkea sisältyy muotiluomuksen 
tekemiseen. Tämä kaikki tarjotaan kävijöille Finnish Catwalkissa maksutta.



Nahkapaikka Oy
Nahkapaikka on vuonna 1976 perustettu perheyritys. Se palvelee kenkä-, vaate- ja laukkualan kauppiaita sekä keskusliikkeitä 
ja ketjuja tarjoamalla edullisia, muodikkaita ja kaupallisia tuotteita. Valikoimiin kuuluvat mm. käsilaukut, kengät, lompakot, 
matkalaukut ja -tarvikkeet, reput ja sateensuojat. Yrityksen maahantuomia ja edustamia tuotemerkkejä ovat Converse, Daniel Ray, 
Axel David, Bagsac, Carlton, Migant, Design Go ja Esprit.

Naisten Pukutehdas Oy 
Naisten Pukutehdas on vuonna 1919 perustettu perheyritys, jonka perusti tarmokas ja päämäärätietoinen Aino Rosendahl. 
Yrityksen historiaan mahtuu monia värikkäitä vuosia. Keväällä 2009 Naisten Pukutehdas juhlikin 90-vuotista taivaltaan muodin 
tekijänä. Nykyisin yrityksen tuotannosta 50% menee vientiin. Tärkeimmät vientimaat ovat Pohjoismaat ja Venäjä. Toinen puoli 
tuotannosta myydään kotimaassa omissa liikkeissä sekä jälleenmyyjien kautta. NP:n missio on luoda kansainvälistä muotia 
suomalaisella sydämellä ja ammattitaidolla. Naisten Pukutehdas haluaa ilahduttaa ihmisiä kauniilla vaatteilla ja auttaa jokaista 
löytämään oman persoonallisen tyylinsä. 

Nanso Group Oy
Vuonna 1921 perustettu Nanso Group on suomalainen perheomistuksessa oleva yritys, joka tunnetaan yksilöllisestä designistaan.  
Yrityksen vahvat brändit Nanso, Black Horse, Finnwear, Vogue, Amar, ja Norlyn ovat menestyneet myös ulkomailla; tärkeimpiä 
vientimaita ovat Pohjoismaat, Keski-Eurooppa ja Venäjä.  Syksyn 2010 asuissa näkyy ekologinen luksus.  Luonnollista linjaa 
korostavat maalaukselliset luontokuosit ja mukavat leikkaukset .  Sukkamallistot täydentävät pukeutumista dramaattisilla väreillä ja 
hienostuneilla yksityiskohdilla kuten pitsillä, soljilla ja kiiltävillä pinnoilla. 

Napapiiri Jeans 
Napapiiri Jeans sijaitsee nimensä mukaisesti Napapiirillä Suomen Lapissa. Tuotteissa yhdistyvät ekologisuus ja luksus 
muotimaailmaa puhuttelevalla tavalla. Kaikki tuotteet valmistetaan käsityönä Rovaniemellä, pienissä muutaman kymmenen 
kappaleen sarjoissa. Tuotteita myydään suomen lisäksi myös muissa Pohjoismaissa, sekä valikoiduissa liikkeissä Keski-Euroopassa 
ja USA:ssa. Pääartikkeleita ovat olleet naisille ja mihille suunnatut takit ja liivit. Tuotteiden pääraaka-aineena on 100% 
kierrätysvilla yhdistettynä kotimaisiin turkiksiin. Tulevaisuudessa mallisto laajenee myös housuilla ja hameilla. Tulevaisuudessa 
yritys esittelee lisää uusia erilaisia tuotteita yhdistämällä ekologisuutta ja luksusta oman ECOLUX filosofiansa alle.

Noolan Oy
Vuonna 2000 Pietarsaaressa perustettu Noolan kasvaa suomalaisen laatutyön ja pelkistetyn muotoilun voimin. Tuoteperhe ja 
lifestyle-mallisto sisältää vaatteita ja asusteita sekä naisille  että miehille. Kaikki tuotteet valmistetaan suomalaisena laatutyönä. 
Suunnittelija on Marja Rak. Vuonna 2009 Noolanin liikevaihto kasvoi liki 70% edellisvuoteen verrattuna. Noolanin suosio 
perustuu ajattomaan ja yksinkertaiseen muotokieleen. Väriskaala on hillitty ja harmoninen, joten tuotteita on helppo yhdistellä 
toisiinsa. Pitkän elinkaaren malliston materiaalit ovat niinikään perinteisiä; pellavaa, villaa, huopaa ja kalannahkaa, jotka istuvat 
moneen tyyliin ja tilaisuuteen iästä ja koosta riippumatta. Myös kansainvälistä kiinnostusta osakseen saanut Noolan suuntaa 
rohkeasti kohti kansainvälisiä markkinoita uskoen vahvasti omaan linjaansa. Norjassa, Ruotsissa, Hollannissa ja Sveitsissä 
saatavilla oleva Noolan nähdäänkin seuraavan kerran Düsseldorfin muotimessuilla helmikuussa. Tunnustuksena suomalaisen 
muotoilun ja laadun osaamisesta Noolan-mallistolle myönnettiin keväällä 2008 Taideteollisuuden Laatumerkki. Noolan on 
myös ympäristötietoisen vaatemuotoilun suunnannäyttäjä, joka voitti mallistollaan ensimmäisen palkinnon MTO ry Ornamon 
järjestämässä Eko Äly - Muoti ja Ympäristö -vaatesuunnittelukilpailussa vuonna 2005. Vuonna 2010 Noolan tuo markkinoille 
ensimmäiset uutuudet miesten mallistoon. 

Novita Oy 
Yritys on perustettu vuonna 1928 ja se on käsityölankojen markkinajohtaja Suomessa. Novita-tekstiilit täydentävät yrityksen 
tuotevalikoimaa. Novita tuottaa kuluttajalle koukuttavaa mielihyvää ja onnistumisen elämyksiä. Yritys tarjoaa Suomessa 
suunniteltuja, laadukkaita ja ajankohtaisia käsityölankoja ja vaatteita, inspiroivia neulomisen- ja pukeutumisen ideoita tuoden väriä 
ja iloa kuluttajien elämään.

Rinaldi-tuote Oy/Miranella 
Miranella on vuonna 1970 perustettu perheyhtiö, joka toimii Noormarkussa Satakunnassa. Yritys on keskittynyt valmistamaan 
ajanhenkistä käyttömuotia aikuisille, laatutietoisille naisille (koot 34-52). Miranella-mallisto käsittää kevyitä jakkuja, puseroita, 
tunikoita, hameita, housuja ja mekkoja. Housuja valmistetaan kolmella eri mitoituksella (C, D ja E). Kaikki vaatteet suunnitellaan 
ja kaavoitetaan Suomessa nimenomaan suomalaiselle naiselle. Vuosien varrella Miranella-vaatteille on asiakaspalautteen, kovan 
työn ja innon ansiosta kehittynyt sopivuus ja istuvuus monelle erityyppiselle ja -vartaloiselle naiselle. Mallistoissa on aina 
panostettu kuoseihin ja laadukkaisiin, eurooppalaisiin kankaisiin.

Rosafox
Kotimaiset Rosafox® -huivit on suunniteltu tyylikkyyttä ja ajatonta muotia arvostavalle naiselle. Laadukkaita Rosafox® 
-turkistuotteita myydään kaikilla mantereilla, suurimmat vientimaat ovat Kiina, Japani, Korea, USA, Venäjä ja Euroopan maista 
mm. Sveitsi. Tärkeimmät myyntipisteet ovat hotellien yhteydessä toimivat ostoskeskukset, kuten Hong Kongin Peninsula – 
hotellin yhteydessä toimiva ostoskeskus, lentokentät ja suuret ostoskeskukset. Laatu on Rosafoxille tärkeä arvo ja tuotteet on tehty 
100 % ympäristöystävällisistä luonnon materiaaleista.Turkissomisteet ovat Suomalaista tarhattua sinikettua ja kankaat silkki-villaa. 



Roys Mode AB
Roys Mode on vuonna 1946 perustettu perheyritys, joka toimii vaateagentuurina. Yrityksellä on a Finnish Catwalkissa esillä kaksi 
vaatebrändiä. Saksalainen CPM tarjoaa kuluttajille neuleita 35 vuoden kokemuksella. Niin ikään saksalainen Stehman valmistaa 
housuja ja on kehittänyt toimivan NOS-menetelmän. 

Rubino Oy/Linda Lykke 
Linda Lykke Accessories on erikoistunut naisten asusteisiin, kuten huiveihin ja shaaleihin. Yritys haluaa tarjota tuotteita naisille, 
jotka arvostavat muotia ja haluavat rahoilleen vastinetta. Laadukkaat materiaalit ovat avainasemassa. Linda Lykke suosii ennen 
kaikkea luonnonmateriaaleja, kuten silkkiä, villaa, puuvillaa ja pellavaa, jotka muuntuvat käytön myötä vain kauniimmiksi. 

Signature/ Marc Fashion Oy
Signature on tanskalainen aikuisen naisen mallisto, jonka trikoot ja neuleet ovat jo monelle suomalaiselle tuttuja. Mallisto on 
täynnä herkullisia värejä ja kuoseja sekä uusia trendejä - kestosuosikkeja unohtamatta. Cozzi by Signature on uusi entistäkin 
naisellisempi osa mallistoa, joka on nostanut suosiotaan asiakkaiden parissa. Signaturen hinnat ovat erittäin kilpailukykyiset ja 
laatu huipputasoa.
 
Sisustsumaailma Suomi Oy
Sisustusmaailma on perustettu vuonna 2008. Yritys toimii korujen ja sisustustavaroiden maahantuojana ja tukkumyyjänä tuoden 
maahan muodikkaita naisten pukeutumiskoruja. Myyjäverkosto kattaa koko Suomen. Edustamamme tuotemerkit ovat Pearls for 
Girls, MissDee, Diddi ja Unica.

Soilituote Oy 
Soilituote on vuonna perustettu 1967 perheyritys, jonka kohderyhmä on laaja: aina nuorekkaasta aikuisesta, kolmikymppisestä 
naisesta klassiseen, eläkeikäiseen ladyyn. Mitoitus on aina ollut Soilituotteen vahvuus ja vaatteet ovatkin saaneet vahvan jalansijan 
suomalaisten naisten keskuudessa tyylikkyydellään ja hyvällä istuvuudellaan. Tuotemerkkejä ovat Lena Classic, Lena Casual ja 
Lena Spirit. Yrityksen tärkein markkina-alue on Suomi, mutta myös Venäjä on vahvassa kasvussa.

Superteks Oy  
Yritys toimii Suomen edustajana usealle ulkomaiselle valmistajalle. Pääasiallisesti  yhtiö työskentelee morsiuspukujen ja 
iltapukujen, naisten muotivaatteiden, miesten ja naisten alusasujen myynnin  parissa. Myös kengät, laukut, korut  sekä kankaat 
teollisuudelle, atelier- ja vaatturikäyttöön kuuluvat  myyntivalikoimaan. Showroom sijaitsee Helsingin keskustassa. 

Svenska Moderådet 
Svenska Moderådet seuraa muodin kehitystä ja trendivirtauksia sekä seuloo ja analysoi dataa tehden trendiprognooseja. 
Moderådetin trendikirjat toimivat tukena ja apuna kaikille muodin ammattilaisille, kuten sisäänostajille, suunnittelijoille, 
markkinoinnin parissa työskenteleville, strategisten päätösten tekijöille sekä designin parissa työskenteleville. Yritys vietti syksyllä 
30-vuotissyntymäpäiviään.  

Timo Malén Oy
Yritys harjoittaa jalkineiden tukkumyyntiä.

Tmi Agarcia.fi/ONA 
ONA on Tmi Agarcia.fi:n suunnittlelemien korujen ja käsilaukkujen tuotemerkki. Yhtiö  perustettiin Mikkelissä vuonna 2007. Sen 
perustaja ja omistaja, argentiinalainen arkkitehti  Alejandra Garcia suunnittelee ja toteuttaa tuotteet tyttärensä, sisustusarkkitehti  
Rosario Fandinon kanssa. Kansainväliset trendit näkyvät mallistossa latinalaisamerikkalaisin vivahtein.  Onan arvoja ovat 
jäljttelemttömyys ja jatkuva uudistuminen. Toiminta on voimakkaassa kasvussa. Sillä on 80 jälleenmyyjää Suomessa ja se on 
valmis ylittämään rajat muihin Euroopan maihin. Syksyn-talven 2010 -mallistossa näkyvät rohkeat, kulmikkaat  ja romanttiset 
värikylläiset muodot.

Top Knit Oy
Vuonna 1974 perustettu Top-Knit Oy on erikoistunut neulevaateiden valmistamiseen. Yritys valmistaa korkealaatuisia Pierre 
Cardin ja BB Brenda neuleita miehille ja naisille. Tehdas sijaitsee Siikaisissa. Avainlippu-tunnus on tuotteiden kotimaisuuden 
tae. Tuotteet on suunnattu pääasiassa kotimarkkinoille, mutta vientiä on myös Venäjälle ja Baltian maihin. Syskyn mallistossa on 
mukana paljon nuorekkaita neuletakkeja. Neulos-stuktuurit ovat vahvasti mukana. Päämateriaaleja ovat 100 prosenttinen villa sekä 
100 prosenttinen puuvilla. Saumattomien neuleiden osuus mallistossa on kasvussa.

Tricana Trade Oy
 Yritys valmistaa Tricana -tuotemerkillä naisten asusteita. Mallistosta löytyy tuotesarjoja niin arkeen kuin juhlaankin. 
Sisäpukeutumisen lisäksi mallisto sisältää takkeja. Kevät  2010 -malliston materiaalit ovat mm. pellava, ramii, viskoosi /elastan ja 
viskoosipolyester. Kaikki Tricana-tuotteet valmistetaan Suomessa.

Turkisateljee T&E Isopahkala
Vuonna 1986 perustettu Kalajoella toimiva yritys valmistaa turkisasusteita ja pukineita sekä miehille että naisille. Myös 
turkissomisteet ja korut kuuluvat valikoimaan.



Oy Turo Tailor Ab 
Turo Tailor pukee miehen arkeen ja juhlaan. Yrityksen tuotemerkkejä ovat: TuroTailor, Oratop, TURO red label, TuroTailor 
Celebration ja Oliver. Yrityksen liikevaihto vuonna 2009 oli 18milj.€. Tytäryhtiöt ovat: Frislid Konfeksjon AS, Norja sekä Villero 
AS, Viro.

Valkyrian Designs
Valkyrian Designsin on perustettu vuonna 2007. Suunnittelijana toimii Lotta Mönkäre. Ajattomuus ja naisellisuus kuvaavat 
vaatteita hyvin, kuten myös se, ettei vaatteita ole suunniteltu tietylle ikäryhmälle. Vaatteet kuvaavat ennemminkin kantajansa 
persoonaa ja sisäistä maailmaa, kuin viimeisintä pintamuotia. Myös tuotteiden eettiset arvot ovat yritykselle tärkeitä asioita. 
Vaatteiden valmistus tapahtuukin laadukkaalla valmistajalla Suomessa Lappeenrannassa Onnex Ompeluosuuskunnassa. 
Ajattomuus ja laadukkaat materiaalit tukevat myös vaatteen pitkää käyttöikää. Syksy/talvi 2010-mallisto on jatkoa vuoden 2009 
mallistolle, joka on saanut vaikutteita suunnittelijan Islannissa viettämältä ajalta. Materiaalina on käytetty keittovillaa, joka sopii 
talvella sisävaatetukseen ja kesällä viileisiin iltoihin ulkona.

Varsinais-Suomen Liivineulomo
Yrityksen toiminta perustuu naisten alusasujen valmistukseen. Tuotteet valmistetaan Suomessa. 

Veniz Oy 
Veniz Oy on Suomen johtava lisäasusteiden toimittaja. Laaja valikoima pitää sisällään laadukkaat vyöt miehille, naisille, nuorisolle 
sekä lapsille. Lisäksi mallistoon kuuluvat henkselit, solmiot sekä huivit. 


