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UUSI HEIJASTINLIIVIMALLISTO SAA INSPIRAATIONSA 

SUOMEN LUONNOSTA JA 100-VUOTIAASTA SUOMESTA 
 

Vinkee lanseeraa 1.9.2017 uuden Metsäneläimet -heijastinliivimalliston, joka on saanut Suomi 
100 -tunnuksen. 

Suomen juhlavuoden mallistossa 
seikkailevat meille kaikille tutut 
Suomen metsäneläimet: kettu, karhu, 
pupu, pöllö ja mäyrä. Liivien värit 
poimitaan Suomen metsästä ja 
luonnosta ja hahmot ovat toinen 
toistaan suloisempia. Miltäpä 
kuulostaa kettu sammalmättäällä tai 
mäyrä kallion kolossa? Pöllö 
pukeutuu katajanmarjaan ja pupu 
kanervaan.  Ja vanha karhuherra 
komeilee männynrungon värisessä 
liivissä. Koko malliston värit ovat 
maanläheisiä ja sointuvat 
suomalaiseen maisemaan. 

Vinkeen Suomen juhlavuoden 
mallisto lanseerataan 1.9.2017. 
Lanseeraus tapahtuu livenä 
Jyväskylässä Fashion Unitin järjestämillä Muotipäivillä. Mallisto nähdään ensimmäistä kertaa 
lavalla Suomi sata vuotta -muotinäytöksessä, jossa Vinkeen liivit tulevat lavalle esittelemään 
suloistakin suloisemmat SkillD Companyn pienimmät Bounce-ryhmän tanssijat sekä mallinalut. 
Pienin sankari on vasta puolitoistavuotias Vilma. 

 

"Koko tämä vuoden työ, niin Suomi 100 äänestyksineen kuin malliston hiomiseen huipentuu 
nyt tähän hetkeen! Ja siitähän se seikkailu sitten vasta alkaakin!" 
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Vinkee tekee töitä lasten ja aikuisten liikenneturvallisuuden eteen kotimaisella otteella 

Vinkee on vuonna 2013 perustettu yritys, joka on tuonut markkinoille kotimaiset, CE-merkityt, 
hauskat ja erityisesti innovatiiviset lasten heijastinliivit. Vinkeen liivit ja pipot ommellaan 
Jyväskylässä ja yritys käyttää pääsääntöisesti kotimaisia alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita.  

Vinkeellä on myös parhaillaan menossa liikennekasvatushanke, jossa etsitään keinoja ja tapoja 
lasten liikennekasvatuksen modernisointiin. "Me haluamme olla mukana kantamassa oman 
vastuumme lasten liikennekasvatuksessa." kertoo Metkumetsän Pormestariksi itseään tituleeraava 
Kreetta Ahonen.  

Heijastinliivit ovat sulattaneet niin lasten kuin aikuistenkin sydämet ja saaneet huikean 
vastaanotot niin kotimaassa, kuin ulkomaillakin.  

Vinkeen tuotevalikoimaan kuuluvat myös pipot ja aikuisten liivit, sekä muut heijastintuotteet. 
Vinkeelle on tärkeää suomalainen osaaminen ja tekeminen. 

 

Seikkailu on temmannut mukaansa jo tuhansia ja tuhansia lapsia ja aikuisia 

Vinkeellä on jo yli 30 jälleenmyyjää Suomessa sekä  jälleenmyyjiä ulkomailla jo Ruotsissa, 
Norjassa, Saksassa ja Belgiassa. Vinkeen verkkokaupasta paketit lähtevät ympäri maailmaa ja 
pienet lapset pääsevät leikkimään turvallisesti - myös pimeässä. 
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