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Finlayson alkaa valmistaa pyyhkeitä suomalaisten vanhoista farkuista 
Kodintekstiilivalmistaja Finlayson alkaa kerätä helmikuun alussa vanhoja farkkuja kaikissa 
Suomen myymälöissään ja verkkokaupassaan. Farkut kierrätetään, ja Finlayson valmistaa 
ensimmäisenä Suomessa farkkukierrätysmateriaalista pyyhkeitä. Kierrätysfarkusta valmistetut 
pyyhkeet tulevat myyntiin toukokuussa Finlaysonin myymälöihin ja verkkokauppaan.  

Finlayson järjestää helmikuussa kampanjan, jonka aikana Finlaysonin myymälöihin ja 
verkkokauppaan voi palauttaa kaikenkokoisia ja -värisiä käytettyjä farkkuja, farkkutakkeja ja muita 
farkkuvaatteita. Farkkuvaatteista valmistetaan pyyhkeitä Belgiassa, missä vaatteet ensin lajitellaan. 
Tämän jälkeen farkkuaines murskataan ja kehrätään pyyhkeiden valmistukseen soveltuvaksi kuiduksi. 
Valmiiden pyyhkeiden materiaalista 40 prosenttia on kierrätyskuitua ja 60 prosenttia viskoosia.  

Viime vuonna Finlayson keräsi myymälöissään lähes 31 tonnia käytettyjä tekstiilejä, joista valmistettiin 
erikokoisia, moneen käyttötarkoitukseen soveltuvia räsypaloja. Vanhoja lakanoita voi edelleen 
kierrättää kaikissa Finlaysonin myymälöissä, ja kierrätyksestä on tullut pysyvä osa Finlaysonin 
liiketoimintaa. Haaveena on, että vuonna 2020 jopa 30 prosenttia Finlaysonin käyttämistä raaka-
aineista olisi vastuullisemmista lähteistä, eli joko kierrätysmateriaaleja tai Reilun kaupan tai 
luomupuuvillaa. 

”Suomalaisten kaapeissa lojuu valtava määrä vanhoja ja rikkinäisiä farkkuja. Miksi niitä ei 
hyödynnettäisi uusien tekstiilien valmistuksessa? Pyrimme tekemään tekstiilien kierrätyksen kuluttajille 
helpoksi ja samalla luomaan uusia, kiinnostavia tuotteita”, sanoo Finlaysonin toimitusjohtaja Jukka 
Kurttila.		

Käytettyjä farkkuja ja muita farkkuvaatteita voi palauttaa kaikkiin Finlaysonin Suomen myymälöihin 
sekä verkkokaupan kautta 1.–28. helmikuuta. Verkkokaupasta voi helmikuun ajan tilata maksuttoman 
RePack-pakkauksen, jossa farkut voi palauttaa postitse. Kampanjan aikana jokaista myymälään 
palautettua vaatekappaletta vastaan saa 10 euron arvoisen etusetelin, jonka voi käyttää vähintään 30 
euron ostoksen yhteydessä Finlaysonin myymälöissä. Verkkokaupan kautta farkkunsa lähettäneet 
saavat -30 % edun vähintään 30 euron ostoksiin. 

Finlaysonin myymälät ottavat vastaan käytettyjä lakanoita ja farkkuja myös kampanja-ajan 
ulkopuolella vuoden ympäri jokaisena aukiolopäivänä. Farkkupyyhkeet tulevat myyntiin toukokuussa. 
Pyyhkeiden koot ovat 50x70 senttimetriä ja 70x140 senttimetriä. Pyyhkeet ovat värjäämättömiä, 
kierrätyskuidun värisiä.  

Lisätiedot:  
Jukka Kurttila, toimitusjohtaja, Finlayson Oy 
p. 040 715 5760 tai sähköposti jukka.kurttila@finlayson.fi 
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https://finlayson.studio.crasman.fi/bank/mediapankki 
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Vuonna 1820 perustettu Finlayson on yksi maamme vanhimpia yrityksiä. Skotlantilainen James 
Finlayson tupsahti vuonna 1820 Tampereelle, jossa silloin oli pari tuulen pieksemää tupaa ja 
valjastamaton koski. Muutaman vuosikymmenen kuluttua samalla paikalla oli Pohjoismaiden suurin 
teollinen yritys, jolla oli oma kirkko, sairaala, koulu ja palokunta. Tänä päivänä Finlaysonilla ollaan 
vakuuttuneita siitä, että ainoa oikea tapa kunnioittaa yrityksen historiaa, on toimia yhtä vastuullisesti, 
rohkeasti ja ennakkoluulottomasti kuin sen varhaiset omistajat. Finlaysonilla on Suomessa ja 
Ruotsissa yhteensä 18 omaa myymälää ja kolme shop-in-shopia. Lisäksi tuotteita on saatavilla 
verkkokaupasta sekä hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä kautta maan. Finlaysonin liikevaihto vuonna 
2015 oli noin 23 miljoonaa euroa ja yrityksen palveluksessa oli vuoden lopussa noin 130 henkilöä. 

	


