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Lukijalle

J

okipiin Pellava Oy. on poikkeuksellinen suomalainen maaseutuyritys. Eikä vain perheyrityksen
satavuotisen historian vuoksi. Näiden vuosien aikana
yritystä ovat pyörittäneet kolmen sukupolven yrittäjät,
kukin sukupolvi noin kolmanneksen ajasta.

tos ja tietotekniikan tulo kutomotoimintaan on vienyt
toimintaa harppauksilla eteenpäin. Kilometri kilometrin jälkeen kudottujen pyyheliinojen ja lakanojen jälkeen on, monien vaiheiden jälkeen, päädytty yksilöllisiin tuotteisiin.

Yritys on koko ajan keskittynyt luonnontuotteiden,
puun, viljan, villan ja pellavan jalostamiseen. Jo yrityksen nimen muutokset kertovat osaltaan siitä, miten
yritystoimintaa on kehitetty. Pystylänkosken Saha- ja
Mylly muuttuivat aikanaan Jokipiin Villa- ja pellavakehräämöksi ja myöhemmin Jokipiin Pellavaksi.

Tässä historiikissa keskitytään varsin pitkälle kutomotoiminnan esittelyyn, mutta jonkin verran kurkistetaan myös menneisyyteen. Se tapahtuu lähinnä kirjan
loppuun sijoitetun, vuonna 1995 kirjoitetun yrityksen
75-vuotishistoriikin kautta.

Viimeiset puoli vuosisataa yritys on toiminut yksinomaan pellavakutomona, jota toimintaa käynnistettiin 1950-luvulta lähtien. Yhteiskunnan huikea muu-

Yrittäjäsuvun jäsenten ohella näillä sivuilla yrityksen
historiaa muistelevat monet yrityksen pitkäaikaiset
työntekijät, joista useimmilla on takanaan 30–40 vuoden työhistoria yrityksessä.
Hyviä lukuhetkiä!
Jalasjärvellä lokakuussa 2019
Matti Käkelä
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J

okipiin Pellavan yrityshistoria on poikkeuksellinen. Harvassa ovat ne perheyritykset, jotka ovat
toimineet 100 vuotta, ja koko ajan saman suvun omistuksessa. Poikkeuksellista on myös se, että tuona aikana
on yritystoimintaa pyörittänyt vain kolme sukupolvea.
Perustaja Asser Laurila aloitti vuonna 1920 saha- ja
myllytoiminnalla, pojat Juhani ja Risto olivat ohjaksissa
yli 30 vuotta ja heidän pojilleen, serkuksille Timolle ja
Markulle yrityksen omistus siirtyi vuonna 1988. Johtotehtäviin he tulivat isiensä jälkeen 1990-luvulla.
Koko ajan yrityksen toiminta on perustunut luonnontuotteiden, puun, viljan, villan ja pellavan jalostamiseen. Lähes 50 vuotta sitten, 1970-luvun alussa keskityttiin pelkästään pellavakutomon kehittämiseen.
1950-luvun alussa yritysryppääseen kuuluivat Pystylänkosken Saha ja Mylly, Jokipiin Villa- ja Pellavakehräämö sekä Suomussalmen Saha. Kaikki olivat
Asser Laurilan yksin omistamia toiminimiä. Vuonna
1939 hän oli rakentanut sahan myös Virroille, mutta
saha myytiin neljän vuoden kuluttua. Suomussalmen
Saha toimi vuosina 1951–1957. Kiantajärven rannalla
toiminut saha keskittyi pääasiassa Raatteen taistelualueilta hakatun puun sahaamiseen. Sahan toiminta päättyi, kun järven säännöstely nosti veden saha-alueelle.

Sirkku Perkiön käyttämä kutomakone työstää Salasauna-froteekangasta.
Malli perustuu saunojen ja terassien lattioissa käytettävien luonnonkivien kuvioihin.

Sen ajan käytännön mukaisesti sahat toimivat vain
sulan maan aikana. Jokipiihin miehet otettiin töihin
keväällä, töiden jatkuessa syksyyn. Suomussalmelle
miehet vietiin Pohjanmaalta keväällä ja he palasivat
syksyllä takaisin
Vuonna 1954 Laurilan yrityksissä tehtiin verotarkastus. Monivaiheisen tarkastusmenettelyn jälkeen Jalasjärven käräjäoikeus tuomitsi Asser Laurilan konkurssiin
3.11.1954. Hakijana oli Valtiovarainministeriön perintätoimisto 6 425 329 markan maksamattomista jälkiveroista. Oikeuden päätökseen jälkeen Vaasan lääninverotoimisto määräsi jälkiveroa maksettavaksi kaikkiaan
13 950 120 markkaa. Korkein Hallinto-Oikeus alensi
14.12.1956 jälkiveron 7 181 554 markkaan.

Uuteen alkuun
Konkurssipesä myi yritykset vuonna 1955 perustetuille
osakeyhtiöille, joiden pääosakas oli Asser ja Kerttu Laurilan vanhempi poika, tuolloin 23-vuotias Juhani Laurila. Kerttu Laurila omisti kolmanneksen osakkeista.
Ne siirtyivät myöhemmin Risto Laurilan (s. 1941) omistukseen. Silloisen osakeyhtiölainsäädännön mukaiseksi
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yhtiöiden kolmanneksi osakkaaksi tuli, yhdellä osakkeella, yrityksessä pitkään työskennellyt Eino Kuusinen. Tämä on ainut kerta, jolloin yritysten omistusta
on ollut suvun ulkopuolella.
Vuonna 1937 sahan ja myllyn yhteyteen perustettu
villakehräämö toimi rahtikehräämönä vuoteen 1969
saakka ja vuonna 1951 perustettu pellavakehräämö
vuoteen 1967 saakka. Näistä alkuvuosikymmenten toiminnoista kerrotaan tarkemmin tämän kirjan loppuun
sijoitetusta, vuonna 1995 kirjoitetun yrityksen 75-vuotishistoriikin näköispainoksessa.
Pellavakutomon toiminta alkoi vähitellen, pellavakehräämön rinnalla, 1950-luvulla, eli se on toiminut jo
lähes 70 vuotta.

Kolmas sukupolvi
Yrityksen toiminta kasvoi tasaisesti. Vuoden 1981 noin
5 miljoonan markan liikevaihdosta edettiin vuoden
1990 vajaaseen 15 miljoonaan markkaan.
Tällä välillä tapahtui sukupolven vaihdos vuonna
1988, kun Juhani ja Risto myivät osuutensa tuotantoyhtiöstä pojilleen Timolle ja Markulle. Pienellä osuudella mukana oli Timon äiti Elsa Laurila ja hänen jälkeensä sisar Liisa Laurila-Perälä vuoteen 2013 saakka.
Tuossa vaiheessa aktivoitiin saha- ja myllytoimintaa
aiemmin harjoittanut Pystylänkoski Oy., joka jäi vel-
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jesten ja poikien yhteisomistukseen kiinteistöyhtiönä.
Villa- ja pellavakehräämö vuokrasi toimitilat Pystylänkoski Oy:ltä. Tämä järjestely purettiin vuonna 1996,
jolloin kiinteistöyhtiö fuusioitiin emoyhtiöön.
Timo Laurila (s. 1956) tuli yrityksen palvelukseen
vuonna 1987, ja otti isänsä jälkeen toimitusjohtajan tehtävän vuonna 1991. Markku (s. 1968) tuli yrityksen
palvelukseen vuonna 1998, aloittaen isänsä jälkeen tuotantopäällikkönä.
Jokipiin Villa- ja Pellavakehräämön nimi muutettiin
vuonna 1989 Jokipiin Pellava Oy:ksi.

”

Yrityksen toiminta on nykyisen johdon
aikana muuttunut voimakkaasti, jo teknisen kehityksen mutta myös yhteiskunnan
yleisten edellytysten vuoksi. Vuonna 1991
Suomeen rantautunut lama pudotti, edellisen vuosikymmenen aikana tasaisesti
kasvaneen, liikevaihdon kuudeksi vuodeksi. Lähes vuoden 1990 tasolle päästiin
vasta vuonna 1997.

Talous kärsi yleisistä lamavuosista

”

Yrityksen toiminta on nykyisen johdon aikana muuttunut voimakkaasti, jo teknisen kehityksen mutta myös
yhteiskunnan yleisten edellytysten vuoksi. Vuonna 1991
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Suomeen rantautunut lama pudotti, edellisen vuosikymmenen aikana tasaisesti kasvaneen, liikevaihdon
kuudeksi vuodeksi. Lähes vuoden 1990 tasolle päästiin
vasta vuonna 1997.
Tuona aikana pystyttiin yrityksen talous pitämään
plusmerkkisenä, yhtä vuotta lukuun ottamatta. Tässä
auttoi, Timo Laurilan mukaan, merkittävästi useiden työntekijöiden eläköityminen noina vuosina, joten
myöskään irtisanomisia ei tarvittu.
Uusi ulkopuolinen taloushaaste kohdattiin amerikkalaisen Lehman Bros-pankin käynnistämästä talouslamasta vuonna 2008. Liikevaihto putosi tuolloin viidenneksellä ja pysyi alhaisemmalla tasolla viitisen vuotta.
Tähän vaikutti myös se, että vähittäiskaupan kautta
tapahtuva myynti putosi selvästi.
Kun vähittäiskauppa ei enää vetänyt entiseen tahtiin,
lähdettiin tuotantoa suuntaamaan uusille alueille. Kehitettiin omadesign-konsepti, jossa yrityksille kehiteltiin
erikseen valmistettuja ja heille yksilöllisesti suunnattuja
tuotteita. Vuonna 2018 näiden omadesign – asiakkaiden määrä oli jo yli 500. Vastaavasti vähittäismyynti
keskittyi lähes kokonaan tehtaanmyymälään ja omaan
verkkokauppaan. Sen osuus kokonaismyynnistä on jo
noin 10 prosenttia. Vähittäismyyntiä hoitaa sen lisäksi
yksi Seinäjoella toimiva kauppa.
Tehtaanmyymälän toimintaa on kehitetty mm. asiakaspäiviä järjestämällä ja panostamalla ryhmävierailuihin.

Yrityksen historian paras vuosi oli 2017. Suomi 100juhlavuoteen liittyen kehitettiin useita juhlavuoden
tuotteita, panostettiin niiden markkinointiin, ja saatiin
tälle hyvä vastaanotto. Liikevaihto nousi 3,3 miljoonaan euroon, josta tehtaanmyymälän ja verkkokaupan
osuus oli noin 10 prosenttia. Vuosi oli perheyrityksen
historian paras.
Myynnin kehittymiseen vaikutti myös myyntiorganisaation kehittäminen. Eri puolille maata palkattiin
vuonna 2015 kuusi päätoimista, suoraan yrityksen palveluksessa olevaa myyjää. Heillä on tiivis yhteys oman
alueensa asiakaskuntaan.

Vientiä jo 1970-luvulla
Ensimmäiset vientiponnistelut aloitettiin jo 1970-luvulla
Ruotsiin. Sinne viettiin tuolloin isoja määriä ns. teollisuuspyyhkeitä, joita yritysten henkilökunta ja asiakkaat
käyttivät. Asiakkaina olivat mm. Ruotsin ja myös Norjan rautatiet, Postilaitos, Systembolaget ja valtion laitokset.
Saksaan ja laajemminkin alueen ”saunamaihin”
panostettiin 1980-luvulta lähtien. Vuosina 1990–2011
osallistuttiin vuosittain erilaisille messuille Saksassa.
Siellä voitettiin lukuisia kilpailuja. Sen jälkeen on siellä
panostettu saunatekstiilien näkyvyyteen erilaisilla ”saunamessuilla”.
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Henkilökunta pysyy
Jokipiin Pellavan henkilökunta on perinteisesti tullut lähialueelta, lukuun ottamatta omilla alueillaan asuvaa myyntihenkilöstöä. Henkilökunnan pysyvyys
on erittäin hyvää, mikä on taannut pitkät työsuhteet. Tämä kertoo sitoutumisesta työpaikkaan ja myös siellä viihtymiseen.
Henkilökunnan määrä on viimeisten
vuosikymmenien aikana vaihdellut 19
ja 29 välillä. Suurimmillaan se on ollut
viime vuosina, kun alueelliset myyjät
ovat olleet työsuhteessa yritykseen.
Kun yrityksen toiminta oli aikanaan
monialaista, työtekijämäärä oli sahauskaudella enimmillään noin sata henkilöä.
Yrityksellä on ollut erittäin näkyvää yritysyhteistyötä Lennol Oy:n ja
VM-Carpet Oy:n kanssa. Pohjana tässä
on suunnittelija Jukka Rintalan designien yhteiskäyttö ja – markkinointi.
Tehtaanmyymälämarkkinointia
tehdään yhdessä paikkakunnan yritysten
kanssa.
Kerttu Laurilan jo 1950-luvulla suunnittelema Liplatus-pöytäliina on edelleen tuotannossa, ja kuuluu vuoden 2020 juhlamallistoon.
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Serkukset valmistautuivat tehtäviinsä

L

aurilan suvun kolmannen sukupolven yrittäjät, serkukset Timo (s. 1956) ja Markku (s. 1968) valmistautuivat huolella ja monipuolisesti tuleviin tehtäviinsä.
Heillä oli siihen mahdollisuus, kun isät Juhani ja Risto
olivat vielä täyspainoisesti mukana yritystoiminnassa.
Muitakin tulevaisuuden mahdollisuuksia oli välillä
mielessä, mutta lopulta sukuyritys oli aika luonnollinen
valinta.
Toisaalta heille ei heti ollut luonnollista paikkaa perheyrityksessä. Oppia haettiin maailmalta. Yritys tietenkin tuli tutuksi pikkupoikavaiheesta lähtien. Samoin
yrityksen henkilökunta ja tapa toimia. Kouluvuosina
kesätyöpaikka oli kotipihan toisella laidalla.
Timo kirjoitti ylioppilaaksi Jalasjärven lukiosta 1975
ja valmistui ekonomiksi Vaasan kauppakorkeakoulusta
vuonna 1979.
- Opiskeluaikana olin perheyrityksen ohella kesätöissä
mm. Ruotsissa ja Saksassa. Osasin näin jonkin verran ruotsia ja lähdin isäni kanssa erään kerran Ruotsiin tapaamaan asiakkaita. Matka meni oikein hyvin
ja olimme maanantaiaamulla Tukholman satamassa.
- Siitä eteenpäin ei mikään sujunut. Siihen aikaan ei
asiakkaiden kanssa sovittu etukäteen tapaamisista.
Jokaisessa kohteessamme olivat ovet kiinni. Selvisi,

että oli helluntaimaanantai, jota ei Suomessa juhlittu. Ruotsissa se oli juhlapäivä ja yleinen vapaapäivä. Tilanne korjaantui seuraavana päivänä, ja
kokemus opetti sopimaan tapaamisista etukäteen.
Ensimmäiseen oikeaan työpaikkaansa Timo pääsi
vuonna 1980 Enso-Gutzeit Oy:ssä markkinahoitajana,
eli myyntipäällikön apulaisena asiakasyhteyksissä, tietyissä kartonkilaaduissa, mm. Saksaan, Itävaltaan,
Sveitsiin, Hollantiin ja Englantiin.
Seuraavana vuonna hän siirtyi Sievin Jalkineen vientipäälliköksi, myymään turvajalkineita Pohjoismaihin
ja Sveitsiin.
– Syksyllä 1982 toteutin haaveeni ja lähdin opiskelemaan silloiseen Vientikoulutussäätiöön, vientipäällikkökurssille. Koulutus kesti kolme vuotta, johon sisältyi
vuoden harjoitteluaika silloisessa Jugoslaviassa, Suomen
suurlähetystön kaupallisella osastolla.
Seuraava työpaikka oli vuonna 1984 Valtion omistamassa tekstiiliyrityksessä Valvillassa. Vientipäällikkönä myin käsityö- ja teollisuuslankoja Pohjoismaihin
ja Saksaan.
Sitten oli vuorossa taas uusi alue, Tume-kylvökoneiden ja äkeiden myynti vientipäällikkönä lähinnä Pohjoismaihin
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Seuraavana olikin sitten vuorossa paluu kotiin.
Vuonna 1987 hän aloitti Jokipiin Pellavan myyntipäällikkönä. Yrityksen sukupolvenvaihdoksen ensimmäinen vaihe toteutettiin 1988. Tuolloin toinen sukupolvi
luopui yrityksen omistuksesta.

Myymään, ostamaan, tekemään
Siinä missä 12 vuotta vanhemman Timon kouluttautuminen työelämän haasteisiin tapahtui myyntitehtävissä,
nuorempi serkku Markku haki kokemuksia myynti- ja
ostotehtävistä, ennen päätymistä perheyrityksen tuotantopäälliköksi.
- Myyntityö oli kovaa, yksinäistäkin puurtamista.
Ostoinsinöörinä näin kortin toisen puolen, johon
aikaisempi myyntikokemus antoi hyvän tuntuman.
Mielestäni kaikkien osa-alueiden, myynnin, ostamisen ja valmistuksen oppiminen käytännön työnteon
kannalta antaa hyvät valmiudet kokonaisuuden hallintaan, miettii parikymmentä vuotta Jokipiin Pellavan tuotantopäällikkönä toiminut Markku.
- Peruskouluvaiheessa koulunkäynti ei innostanut,
tehtaalla oli aina jotain mielenkiintoista tekemistä.
Kesäisin taisivatkin etsiä minulle erilaisia ”hanttihommia”, jolloin minut saatiin pysymään pois
pahanteosta. Tiesin jo yläasteella, ettei lukio-opiskelu ole minun lajini.
Serkukset Timo (oik) ja Markku Laurila ovat kasvaneet kiinni yritykseen.
Paluu kotiin oli luonnollista muualla hankitun työkokemuksen jälkeen.

Peruskoulun jälkeen Markku oli vaihto-oppilaana
Yhdysvalloissa. Sieltä palattuaan hän suoritti varusmiespalvelun ja aloitti markkinointimerkonomin opinnot Seinäjoella.
- Markkinointilinjalla opiskelu alkoi maistua, koska
opiskeltava aineet olivat mielenkiintoisia ja käytäntöön sovellettavia. Kun yrityksessämme vuonna
1988 tehtiin sukupolvenvaihdos, lisääntyi entisestään into uusien asioiden oppimiseen.
Kauppaopiston jälkeen Markku päätti aloittaa tekstiilialan opinnot, valmistuen tekstiili-insinööriksi Tampereen teknillisestä oppilaitoksesta. Tuolloin kahden
tutkinnon suorittaminen oli vielä harvinaista. Opiskeluaikana hän oli puoli vuotta opiskelijavaihdossa Saksassa. Tuomisena oli paljon tuoretta tietoa alan kehityksestä. Suomessa elettiin tuolloin 1990-luvun lamaa.
Opiskelu kaikkiaan oli mielekästä, kun pohjalla oli valmiiksi paljon tuoretta kokemusta alan koneista ja valmistusmenetelmistä.
- Sain vielä myytyä Saksan opintojeni aikaiset muistiinpanot tekun opettajille.
Opiskelujen ollessa päätösvaiheessa, valmistuneet insinöörit törmäsivät yrityselämän lamaan. Siitä ei koulumaailmassa tiedetty mitään. Markku haki työtä aktiivisesti ja saikin myynti-insinöörin paikan Machineryltä
- Reissasin Tampereelta käsin ympäri Länsi-Suomea, myymässä sähkötyökaluja ja hiomatarvikkeita
metallialan yrityksille. Tekstiili-insinöörin koulutus
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taisi välillä aiheuttaa jonkinlaisia uskottavuusongelmia. Töitä tekemällä kauppaa saatiin kuitenkin mukavasti aikaiseksi, mitä auttoi myös koko Suomen toipuminen lamasta.
Muutaman vuoden jälkeen tuli kuitenkin aiheelliseksi hakeutua lähemmäs kotiseutua. Asuinpaikka
oli tuolloin Seinäjoki. Työpaikka löytyi ostoinsinöörinä Maaseudun Koneelta Ylihärmästä. Uskomattoman monenlaista tavaraa tarvittiin myös
traktorin hytissä, joita siellä tuolloin valmistettiin.
- Vuonna 1998 tuli tilaisuus palata Jokipiihin.
Isä Risto oli eläköitymässä. Hän oli vielä pari
vuotta remmissä mukana, osittain eläkeläisenä.
Työn aloittaminen oli helpompaa kun oli joku
jolta oli mahdollisuus kysyä asioista. Isä ei koskaan tuputtanut tietojaan, eikä sanonut ”että
näin on aina tehty”. Hän oli tarvittaessa aina
valmis neuvomaan, mutta antoi minun opetella asioita rauhassa ja tehdä niitä omalla tavallani.
Sekä Timo että Markku olivat perheyritykseen
tullessaan kolmikymppisiä, koulutettuja ja erilaisissa yrityksissä kokemuksia hankkineita. Näin
heillä oli hyvä pohja, mille saattoi rakentaa useamman vuosikymmenen työuran nyt satavuotiaassa
perheyrityksessä. Jos heti nuorena olisi jääty Jokipiihin, monta kokemusta olisi jäänyt saamatta.
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Suomessa tuotettiin 1990-luvulla ”ekopellavaa”, jota myös Jokipiin Pellava käytti.
Tämä Liisi Huotarin suunnittelema kylpytakki on sitä tuotantoa.
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Suunnittelu erottaa tuotteet massasta

”

Jos me haluamme erottua markkinoiden
suuresta massasta, meillä tulee olla omaa,
omaperäistä tuotesuunnittelua, sanoi Jokipiin Pellavan uunituore toimitusjohtaja
Timo Laurila vuonna 1995.

Y

”

ritys oli juuri menestynyt Frankfurtin designja lahjatavaramessuilla, saaden 5000 näytteilleasettajan joukosta 50 yritykselle annetun kunniakirjan. Saman tunnustuksen saivat Oiva Toikan tunnetut
lasilinnut.
Tunnustus tuli Raija Jokisen suunnittelemasta
Ruusu- pöytäliinasta. Raija Jokinen oli aloittanut yhteistyön Jokipiin Pellavan kanssa jo 1980- luvun alussa,
opiskellessaan Taideteollisessa korkeakoulussa.
Tekstiilitaiteilijaksi valmistuneen Jokisen yhteistyö Jokipiin Pellavan kanssa jatkui kolmisenkymmentä
vuotta. Vuonna 1995 Timo Laurila arvioi, että noin
puolet yrityksen silloisista tuotteista oli Jokisen suunnittelemia.
Ruusu- liina on täyspellavainen liina. Palkittu malli
on luonnonvärinen, mutta liinasta tehtiin myös vaaleampi versio. Liinaa kudottiin tuolloin aivan uudella

tietokoneohjatulla kutomakoneella, joka mahdollisti
erilaisten kuvioiden kutomisen.
Raija Jokinen arvioi tuolloin lehtihaastatteluissa, että
kilpailuraatia on saattanut miellyttää niin liinan väri
kuin kuvioiden vapaa sommittelu.
Timo Laurilan mukaan liinan väri epäilytti yrityksen tuotekehitysryhmää, jolloin päädyttiin tekemään
sekä luonnonvärinen että vaalea versio. Markkinoilla

Niina Niinistön suunnittelema Floreas-pöytäliina voitti yrityksen
80-vuotisjuhliin järjestetyn suunnittelukilpailun, ja palkittiin
myöhemmin myös kansainvälisesti.
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molemmille löytyi kysyntää, mutta pellavanvärisestä
tuli paljon myönteistä palautetta.
Yleensä juhlavat pöytäliinat olivat, ja ovat, valkoisia. Palkittu Ruusu on pellavan värinen, luonnonvärinen liina. Siinä pääsee esille myös pellavalle ominainen
himmeä kiilto.
Yrityksen toiminnassa vuosikymmeniä mukana
olleen tuotantojohtaja Risto Laurilan mukaan kuluttajat arvostavat pellavaa, mutta eivät välttämättä tiedä tarpeeksi sen ominaisuuksista. Yritys olikin käynnistänyt
neuvontaa siitä, miten tuotteita tulisi hoitaa.
Frankfurtissa järjestettiin tuohon aikaan kolmetkin
vuosittaiset messut; lahjatavara-alan, tekstiilialan ja luomualan tuotteille. Jokipiin Pellava oli joinain vuosina
mukana näissä kaikissa.
- Messut vauhdittivat selvästi kauppaa niin vientimarkkinoilla kuin kotimaassakin. Vuosituhannen
vaihteessa kiinalaiset tulivat voimalla mukaan näille
messuille, ja osa asiakkaista alkoi kiinnostua vain
siitä mitä pellava maksaa kilolta. Me keskityimme
sen jälkeen muualla Saksassa järjestetyille saunamessuille, kertoo Timo Laurila.
Valinta oli sikäli luonnollinen, että ns. sauna-alue keskittyy Pohjois-Euroopan lisäksi Saksaan ja sen lähimaihin.
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Suunnittelu pitkään omin voimin
Ennen vuotta 1980 Jokipiin Pellavan tuotesuunnittelu
hoidettiin pitkälle omin voimin, tosin yhä enemmän
yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Kerttu Laurila suunnitteli 1950-luvulla pöytäliinan,
joka nimettiin silloisen tavan mukaan numerolla 31.
Myöhemmin se sai nimen Liplatus. Liina on edelleen
vuonna 2020 mukana tuotannossa. Hänen jälkeensä
suunnittelusta vastasi lähinnä Risto Laurilan puoliso
Hilkka. Hän jatkoi myöhemmin suunnittelua Raija
Jokisen rinnalla.
Vuonna 2002 Frankfurtissa palkittiin Raija Jokisen suunnittelema pellavafroteinen Naava-sarja. Tässä
sarjassa jo vuosikymmeniä valmistettu pellavafrotee
sai uuden ilmeen, kun nukkaraita ja sileä kudos vuorottelivat tasaisesti kankaassa. Näin tuotteeseen saatiin keveyttä ja samalla elävä pinta. Pellavan luonnonsävyt yhdistyivät siniseen, vihreään ja beigeen. Tämän
näyttelyn järjesti Saksan Liittotasavallan taidekäsityöjärjestö.
Naava-sarjaan kuuluivat kylpytakki, kylpypyyhe,
pesukinnas ja selänpesin.
Vuonna 2003 Raija Jokisen suunnittelema Serpentiini- pyyhemallisto valittiin ainoana suomalaisena
mallistona maailman suurimpaan kulutustavaranäyttelyyn Frankfurtiin. Noin 5000 näytteilleasettajan joukosta 108 tuotetta valittiin messujen yhteydessä järjes-
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tettyyn From 2003- designnäyttelyyn. Serpentiini oli
yksi valituista tuotteista.
Seuraavana vuonna Raija Jokisen suunnittelema
Lappi-aiheinen kylpytekstiilisarja Lapponia ylsi palkinnoille Frankfurtissa. Mustavalkoinen kuvio synnytti
selkeän kontrastikuvion. From-näyttelyyn valittiin tällä
kerralla 110 yrityksen tuotteita. Valinnat tehtiin mm.
tuotteiden innovatiivisen muodon ja toteutettujen ratkaisujen perusteella.

hänen suunnittelemansa tuote oli kolmen erilaisen
kuultokuva- seinävaatteen sarja.
Vuoden 2019 alussa televisiokasvo Vappu Pimiä
aloitti yhteistyön Jokipiin Pellavan kanssa. Hänen ideoidensa pohjalta toteutettiin kaksi eri kuosia, joihin
Vappu sai idean Helsingin vanhojen jugend-talojen
ornamenteista. Molemmista kuoseista tuli markkinoille
keittiötekstiilejä sekä sammutuspeitteitä. Molemmissa
kuoseissa on kuusi värivaihtoehtoa.

Kilpailutyölle menestystä
Jokipiin Pellavan viettäessä vuonna 2000 yrityksen
80-vuotisjuhlia, järjestettiin sen kunniaksi Pohjoinen
pellava- kattaustekstiilinen suunnittelukilpailu. Ensimmäisen palkinnon siinä voitti Niina Niinistön suunnittelema Floreas- kaitaliina. Kaitaliinan lennokasta
aihetta on käytetty myös suurissa pöytäliinoissa, tableteissa ja lautasliinoissa. Liinan värejä ovat valkoinen,
pellava ja punainen.
Frankfurtin lahjatavaramessuilla Niinistön suunnittelema liina selvisi 30 palkitun tuotteen joukkoon.
Messujen jälkeen palkitut työt sijoitettiin Frankfurtin
Modernin taiteen museoon.
Vuonna 2001 tekstiilitaiteilija Jukka Rintala aloitti
yhteistyön Jokipiin Pellavan kanssa. Ensimmäinen
Raija Jokisen suunnittelema Ruusu-pöytäliina palkittiin vuonna 1995
Frankfurtin design-messuilla. Se oli ensimmäinen kansainvälisesti
palkittu Jokipiin Pellavan tuote.
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Jukka Rintalan kuultokuva, Paola
Suhosen Suomi 100-tuotesarja
ja Vappu Pimiän keittiötekstiilit
ovat osaltaan tunnettujen
suunnittelijoiden töitä.
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Jukka Rintala, Ristomatti Ratia, Paola Suhonen, Vappu Pimiä…

J

okipiin Pellava on pitkään tehnyt menestyksellistä yhteistyötä tunnettujen tekstiilisuunnittelijoiden, kuten Raija Jokisen ja Anu Saaren, kanssa. Vuosituhannen vaihteen jälkeen mukaan on tullut eri aloilla
tunnettuja kotimaisia suunnittelijoita; Jukka Rintala,
Ristomatti Ratia, Paola Suhonen… Viimeisimpänä
joukkoon on tullut tv-kasvo Vappu Pimiä.
- Vappu ei pidä itseään suunnittelijana. Hän katsoo
olevansa lähinnä ideoiden heittelijä, joista yritys voi
ottaa omia vinkkejä. Yhteistyö käynnistyi talvella
2019, kertoo Timo Laurila.
Muut edellä mainitut kuuluvat kotimaassa ja kansainvälisesti tunnettuihin suunnittelijoihin.
Jukka Rintala toimi vuosituhannen vaihteessa Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun taiteellisena
johtajana. Hän etsi valmistajia koulun projektitöihin.
Tuolloin käynnistyi yritysyhteistyö jalasjärveläisten
Jokipiin Pellavan ja Lennolin sekä lappajärveläisen mattovalmistaja VM-Carpetin kanssa. Yhteistyö on sen jälkeen toiminut vaihtelevalla aktiivisuudella.
- Vuonna 2001 jokainen yrityksistä teki yhteistyötä
Rintalan kanssa mm. Habitare-messuilla. Kaksi
vuotta myöhemmin voimavarat päätettiin yhdistää.
Jukka Rintala suunnitteli meille yhteisosaston Habitareen. Samalla hän loi jokaiselle kolmelle yritykselle
omat messumallistot.

Nämä kolme yritystä, joille Rintala loi yhteen sovitetut
mallistot, täydentävät toisiaan. Jokipiin Pellava valmistaa sauna- ja kattaustekstiilejä, Lennol sisustus- ja vuodetekstiilejä ja VM-Carpet mattoja.
Timo Laurila ja Lennolin toimitusjohtaja Pirjo Pystykoski-Sopanen kertoivat, lehtihaastatteluissa lokakuussa 2003, messujen olleen heille menestys. Jo kahden ensimmäisen päivän aikana osastolla kävi yhteensä
yli 50 sisustuslehtien toimittajaa.
- Tekstiileillä sisustaminen on juuri nyt voimakkaasti
kasvava alue. Tunnettu suunnittelija tuo tuotteille
paljon julkisuutta. Nimi ei tässä ole kuitenkaan
ainut asia. Jukka Rintala on monipuolinen suunnittelija, joka ymmärtää tekstiilien tuotantotekniikan
vaatimukset, kertoivat Timo ja Pirjo tuolloisessa lehtihaastattelussa.
Ristomatti Ratia suunnittelemana Pellavan tuotepalettiin tuli saunaan liittyviä tuotteita, kuten saunakiulu ja
löylykauha sekä lauteilla lekottelua varten irrallinen selkänoja.
Paola Suhosen kanssa yhteistyö alkoi vuonna 2016.
Suomi 100-teeman liittyen hän suunnitteli sydänkuvioon liittyvän kangasmallin, josta tehtiin pyyhkeet,
kattausliinat ja mm. pellavakassi.
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Uusia ajatuksia kaivataan

T

uotteiden suunnittelu on yrityksessä jatkuva iso
haaste. Pitää löytää uutta ja erilaista. Joukossa
pitää olla perinteisiä tuotteita, mutta myös uutta. Vuosituhannen vaihteessa alkoi selvästi lisääntyä tarve myös
tunnettujen, eri aloilla nimeä saaneiden, suunnittelijoiden käyttöön. Kun tuotevalikoimassa esimerkiksi
vuonna 2019 on noin 500 tuotetta, tilaa riitti useillekin tekijöille.
Vuonna 1999 Taideteollisesta Korkeakoulusta otettiin yhteyttä ja haluttiin yhteistyötä. Yritykseen oli juuri
hankittu uusi jacquard-froteekone, jolle mietittiin erilaisia tuotteita. Korkeakoulun kanssa aloitetusta Louhiprojektissa luotiin neljä tuotantoon tullutta konseptia.
- Korkeakoulun yhteydenotto tuli meille kuin ”taivaan lahjana”. Uudet tuotteet opettivat meidät uuden
koneen mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Lisäarvona näissä tuotteissa oli kotimaisen luomupellavan käyttö materiaalina, kertoo tuotannosta vastaava
Markku Laurila.

Saunatyynystä hittituote
Vuonna 2004 markkinoille tuotiin yksi menestyneimmistä tuotteista, saunatyyny. Yhteistyökumppani Lennol toimitti tyynyissä käytettävän, helposti kuivuvan,
polyesterivanun. Materiaali on muovipulloista tehtyä
kierrätysvanua. Saunatyyny sai innostuneen vastaanoton. Yhdeksi sen päämarkkina-alueeksi muodostui
Saksa, kun heidän pyynnöstään tehtiin tyynyä myös
suomalaisen koivumetsän kuviolla.
Tammikuussa 2019 tehtaanmyymälän hyllyillä on
saunatyynyjä lähes 20 eri kuvalla, yhteensä seitsemän
eri suunnittelijan luomuksina.

Vuosikymmeniä sitten muuan yrittäjä osti kutomosta
kangasta. Kun hän tuli hakemaan lisää kangasta, hän
samalla maksoi vanhat laskut pois. Hän tuli konttoriin,
ja istui Kosken Eevan pöydän päähän tiliä tekemään.
Siinä samalla he haukkuivat kuinka työntekijät nykyään
ovat laiskoja ja kun niille pitää kaikenlaisia lisiä maksaa.
Eeva myötäili sujuvasti asiakkaan mielipiteitä, ja sopu
säilyi. Risto muistelee, miten kaupankäynnin alkaessa
Juhani, Elsa ja hän häipyivät pikaisesti konttorista.

Jukka Rintala suunnitteli kolmelle pohjalaisyritykselle yhteisen osaston Habitare-messuille.
Jokaisella yrityksellä oli käytössä kolmannes isosta osastosta. Jokipiin Pellavan kumppanit olivat Lennol ja VM-Carpet.
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Laman nujertaman, kolmen yrityksen laajan Aava-yhteismalliston pohjalta tehtiin useita tuotesarjoja, kuten nämä Aavapyyhkeet.
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Lama nujersi Aava-hankkeen

K

olme eteläpohjalaista tekstiilialan yritystä, jalasjärveläiset Jokipiin Pellava ja Lennol sekä lappajärveläinen VM-Carpet tekivät 2000-luvun alussa tahoillaan
tiivistä yhteistyötä tekstiilisuunnittelija Jukka Rintalan kanssa. Yhteistyön koettiin olleen niin hyödyllistä
ja onnistunutta, että vuonna 2010 yritykset käynnistivät uuden yhteistyöhankkeen, Aava-malliston luomisen. Siihen saatiin myös tukea Tekesiltä.
- Tavoitteena oli luoda jokaiselle yritykselle omaa mallistoa, ja samalla luoda tietyiltä osin kaikkien kolmen yrityksen yhteismallisto. Suunnittelijoiksi valittiin tekstiilisuunnittelijat Elina Helenius ja Saara
Renvall. Yhteistyö sujui hyvin ja saimme kokoon
hienon design-malliston, kertoo Timo Laurila
- Mallistoa käytiin esittelemässä eri kauppaketjujen ja
keskusliikkeiden sisäänostajille. Vastaanotto oli erittäin hyvä. Esittelimme mallistoa myös mm. Habitare-messuilla ja palkkasimme yhteisen projektipäällikön viemään hanketta eteenpäin.
Kaikki näytti hyvältä, mutta… Suomea oli vuodesta
2008 lähtien ravistelut voimakas lama, joka pitkittyessään vaikutti kaikkeen elinkeinotoimintaan ja asiakkaiden rahan käyttöön.

Kun keskusliikkeiden ja vastaavien huonekalu- yms.
ketjujen piti tehdä lopullinen Aava-malliston hankintapäätös, siellä lyötiin jarrut päälle.
– Päätökseen vaikutti varmasti osaltaan silloinen,
laman keskellä vallinnut ajattelutapa. Sen mukaan
ihmisillä oli niin paljon erilaista tavaraa asunnoissaan,
että uutta hankittaessa pitäisi kantaa jotain muuta ulos.

Aava elää omassa tuotannossa
Vaikka yhteismalliston luominen kaatui, hukkaan eivät
hankkeeseen käytetyt rahat menneet. Esimerkiksi Jokipiin Pellavalla on tuotannossa useita Aava-hankkeessa
suunniteltuja Design-tuotteita.

Saunatyynyt ovat olleet pitkään
iso tuote Pellavalla. Talvella 2019
myynnissä oli yli 20 erilaista kuosia.
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Omadesign- mallisto voi olla hyvinkin tunnistettavia, kuten Ponssen metsäkone, tai viitteellisiä kuten Potwellin kuviot.
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Omadesign kasvattaa suosiotaan

J

okipiin Pellavalla kehitettiin vuonna 2015 omadesign-konsepti. Tietokoneohjattu mallinnus ja tietokoneen ohjaamat kutomakoneet antavat mahdollisuuden kehittää asiakkaiden haluamia tuotteita lähes
rajattomasti.
- Asiakkaat voivat esittää omia ideoitaan tai valmiita
mallejakin, joita sitten yhdessä viedään eteenpäin.
Tuloksena voi olla vaikkapa pyyheliina, jossa komei-

lee esimerkiksi asiakkaan oman kuorma-auton, metsäkoneen tai kiinteistön kuva. Miksei myös vaikkapa yrittäjän oma kuva. Tässä on vain taivas rajana,
muistuttaa tuotantopäällikkö Markku Laurila.
- Vuonna 2018 toteutimme näitä tilaajan toiveiden
mukaisia tuotteita jo yli 500 asiakkaalle. Kun tuotteiden vähimmäismäärä on sata kappaletta, omadesign on useimpien yritysten saavutettavissa.
Toimitusjohtaja Timo Laurilan mukaan tarvittava tekniikka on ollut käytettävissä jo vuodesta 1995 lähtien.
Tarvittiin vain oivallus mihin ja miten sitä voidaan
käyttää.
- Näissä liikelahjoissa on tapahtunut muutamassa vuodessa suuri muutos. Lahjan antajayrityksen nimeä
ei välttämättä lainkaan kudota tuotteeseen, kun se
aikaisemmin haluttiin mukaan mahdollisimman
suurella tekstillä.
Nyt näihin tuotteisiin halutaan kuva tai kuvia, jotka
yhdistävät tuotteen yritykseen, tai vaikkapa yrityksen
logosta otettu yksityiskohta, joka ei välttämättä avaudu
kuin lahjan antajalle ja saajalle.
Kun kuvat tai kuviot on kudottu kankaaseen, kangasta voidaan käyttää mitä erilaisimpien tuotteiden
materiaalina.

23

JOKIPIIN PELLAVA

Tuotteen monivaiheinen matka tilauksesta tuotantoon

T

uotesuunnittelu ja itse tuotanto sisältävät lukuisia työvaiheita, ennen kuin tuoteidea on valmiiksi
toteutettuna lähetettäväksi asiakkaalle. Tässä kirjoituksessa selvitetään pääpiirteittään omadesign- tuotteen
valmistusvaiheet. Tuotantopäällikkö Markku Laurilan mukaan yrityksen omien tuotteiden valmistusprosessi on samanlainen. Silloin vain asiakkaan asemesta
mukana on tuotesuunnittelija.
Kun kauppa saadaan aikaan myyjien tekemillä asiakaskäynneillä, siinä tilanteessa määritellään kankaan
lopulliset kudontavärit ja tuotteiden oikea puoli sekä
tietenkin se, mitä tuotteita kudottavasta kankaasta valmistetaan. Edustaja välittää nämä tiedot tehtaalle, missä
tilaus kirjataan tuotannonohjausjärjestelmään.
- Järjestelmään kirjataan yksityiskohtaisesti kaikki
tuotteeseen liittyvät tiedot, kuten miten tuote kudotaan ja ommellaan: värit, kuvion koko ja suunta,
tuotteen oikea puoli lopputuotteena jne. Näin muodostuu työmääräin, joka toimii työohjeena tuotannon eri vaiheissa.
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”

Mallinnuksessa huomioidaan mm. loimi- ja
kudetiheydet, jolloin kuvan muoto tulee
kudotussa kankaassa oikeaksi.

”

Tämän jälkeen vedos, kuva-aihe ym. siihen liittyvät
tiedot lähetetään kutomon mallimestarille mallinnusta varten. Mallimestari tekee saamastaan aineistosta kudonta-ohjelman. Mallinnuksessa huomioidaan
mm. loimi- ja kudetiheydet, jolloin kuvan muoto tulee
kudotussa kankaassa oikeaksi. Tämän jälkeen kudosjäljitelmä lähetetään sähköpostilla asiakkaan hyväksyttäväksi. Asiakkaan palautteen mukaisesti tehdään kudontaohjelmaan tarvittavat korjaukset ja muutokset.

Kutomakoneelle
- Kun kudontaohjelma on valmis ja palautuu hyväksyttynä asiakkaalta, malli siirretään muistitikulla
kutomakoneelle. Kutomakoneelle vaihdetaan tarvittavat langat ja kudotaan yksi mallikerta kangasta.

100 vuotta 1920–2020

Mallimestari tarkistaa kudotun mallin ja tekee tarvittaessa muutokset kudontaohjelmaan, ja tuo mallin
uudelleen kutomakoneelle, selvittää Markku Laurila
työn etenemistä.
Työmääräimen ohjeiden mukaan kudotaan tarvittava
määrä kangasta. Kudonnan ollessa valmis kangas tarkistetaan metritavarana ja viimeistellään höyryprässillä.
Seuraavaksi kangas leikataan ohjeiden mukaisesti halutuiksi tuotteiksi.

- Leikkaamisen jälkeen tuotteet menevät ompelimoon
ommeltavaksi. Esimerkiksi keittiöpyyhe päärmätään ompelukoneella, siihen liitetään ripustinlenkki,
pesuohjelappu ja usein myös asiakkaalle teetetty oma
merkkilappu.
Tuotteet viikataan asiakkaalta tulleen ohjeen mukaisesti ja laitetaan kauniisti lahjarasiaan. Samalla rasiaan
voidaan lisätä asiakkaalta tullut tervehdys, kortti tai
joku muu lisuke. Asiakkailla on tässä erilaisia tarpeita.

Paola Suhosen Timantti-kankaasta on valmistettu mm. pyyhkeitä, pikkupyyhkeitä ja sammutuspeitteitä.
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Some keskeiseksi markkinointikanavaksi

S

osiaalisesta mediasta on muodostunut myös Jokipiin Pellavalle keskeinen tuotteiden esittelykanava.
Kauppaa ei sen kautta kovin paljon tehdä, mutta näkyvyyttä sieltä saadaan.
- Siellä on oltava mukana, mutta siihen ei voi kokonaan keskittyä. Meidän on oltava mukana kaikissa
erilaisissa markkinointikanavissa, korosti toimitusjohtaja Timo Laurila talvella 2019.

”

Perinteisestä vähittäiskaupan kautta
tapahtuvasta markkinoinnista yritys luopui vuonna 2015. Vain Seinäjoella olevassa
Prismassa on pienehkö valikoima tuotteita.

”

Perinteisestä vähittäiskaupan kautta tapahtuvasta markkinoinnista yritys luopui vuonna 2015. Vain Seinäjoella
olevassa Prismassa on pienehkö valikoima tuotteita. Sitä
ennen myyntipisteitä oli maan eri puolilla, ja vuosina
2011–2015 myös oma, yrittäjävetoinen, myymälä Isossa
Omenassa Espoossa.

- Markkinointitavan muutos liittyi keskeisesti uuteen
strategiaan. Vähittäismyynti jäi tehtaanmyymälämme ja verkkokaupan tehtäväksi. Tehtaanmyymälän osuus yrityksen vuosimyynnistä on noin 10 prosenttia ja verkkokaupan muutama prosentti.
- Pääpaino laitettiin liike- ja henkilöstölahjamyyntiin.
Ratkaisu onnistui. Vuonna 2018 liikelahjojen osuus
oli 40 ja henkilöstölahjojen osuus 60 prosenttia yritysmyynnistä.
Uuteen strategiaan liittyi myös voimakas panostus yritysmarkkinointiin. Kun yrityksellä oli aiemmin kolme
myyjää, nyt heitä on kuusi. He työskentelevät kukin
omilla alueillaan maan eri puolilla. He ovat työsuhteessa yritykseen.
Myyjien toimintaa tukee ulkopuolelta ostettu tapaamisen sopimuspalvelu. Tämä viestintäyritys on jatkuvasti yhteydessä erilaisiin yrityksiin, ja siinä yhteydessä
he varaavat meidän myyjille vierailuajan yrityksiin.
Palveluyrityksellä on käytössään ajan tasalla olevat
myyjien kalenterit, jolloin voidaan tehokkaasti yhdistää
käynnit samoilla alueilla oleviin yrityksiin.

Asuntomessut ovat jo pitkään olleet tärkeitä kohteita Jokipiin Pellavan vuosiohjelmassa.
Niihin on mm. rakennettu keittiö- ja saunakokonaisuuksia sekä myyntipisteitä.
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Pellavaa ja soppaa

Vientiin noin 10 prosenttia tuotannosta

Vuonna 2005 Jokipiin tehtaalle ideoitiin Pellavaa ja
soppaa –tapahtuma. Siitä on tullut menestys. Esimerkiksi vuoden 2018 tapahtumassa kävi noin 800 vierasta.. Juusto-poro – keittoa kului muutama tonkallinen, ja kauppaa tehtiin.
- Tapahtumasta on muodostunut perinne. Vieraita
tulee läheltä ja kaukaa, monet ajavat vuosittain muutaman sata kilometriä tapahtumaan päästäkseen.
Samana päivänä on Seinäjoella suuret käsityömessut, jolloin monet asiakkaat yhdistävät nämä käynnit.
Vuoden mittaan järjestetään miltei kuukausittain erilaisia tapahtumia, jotka saavat väkeä liikkeelle.
Tuotantopäällikkö Markku Laurilan mukaan tehtaanmyymälän liikevaihdossa näkyy selvät myyntipiikit erilaisten tapahtumapäivien kohdalla.

Viennin osuus on viime vuosina ollut noin 10 prosenttia
runsaan kolmen miljoonan euron liikevaihdosta. Pääosa viennistä menee Saksaan ja saksankieliseen Eurooppaan ns. sauna-alueelle. Toinen merkittävä vientikohde
on Japani.
2000-luvun alussa tutkittiin myös Venäjän myyntiä.
Venäjä on perinteistä pellava-aluetta, mutta sinne on
vaikea päästä korkealaatuisemmilla ja sitä myötä kalliimmilla tuotteilla.

Vuosikymmeniä sitten yrityksellä oli erittäin fiksu ja
hyvä myyntiedustaja. Ongelmana oli hänen unohtuminen maailmalle, jolloin Juhanin ja Riston piti hakea
sekä edustaja että auto kotiin, jostain toiselta puolelta
maata. Välillä kokeiltiin sitäkin, että Risto oli hänellä
kuskina myyntireissuilla. Siinä tulivat Suomen kunnat,
kunnansairaalat ja kunnalliskodit tutuiksi.

Tehtaalla järjestetään vuosittain useita erilaisia teemapäiviä. Vuoden 2018 Soppaa ja pellavaa – teemapäivä keräsi tehtaalle yli 800 kävijää.
Myymälänhoitaja Päivi Pikkutuvan valikoimista löytyy yli 600 erilaista tuotetta.
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Laiteinvestointien tahti on kiihtynyt

J

okipiin Pellavan konesalissa on tämän vuosituhannen puolella käynyt melkoinen vilske. Koneita on
uusittu tekniikan kehittymisen tahdissa. Nopea muutos ei kuitenkaan ole poistanut sieltä kaikkia lähes puolen vuosisadan takaisia veteraaneja.
- Niitä tarvitaan joidenkin erikoistuotteiden tekemiseen. Esimerkiksi mankeliliinat kudotaan edelleen
vanhalla ”lappukoneella”. Selityksenä tähän ovat liinalta vaadittavat ominaisuudet. Siinä reunat eivät saa
olla yhtään paksumpia kuin muu kudos. mihin päästään vanhoilla koneilla, kertoo vuodesta 1998 yrityksen tuotantopäällikkönä toiminut Markku Laurila.
Suurin syy konekannan uudistumiseen on jatkuvasti
kehittyvän tietotekniikan tulo myös kutomoihin.
Vuonna 1995 hankittiin ensimmäinen täysleveä jacquard-kone, jolla ensimmäiseksi kudottiin Saksassa messuilla palkittu Ruusu-pöytäliina. Raija Jokisen suunnitteleman liinan vahvuus oli kuvioitten vapaa sijoittelu kankaaseen.
Ensimmäiseen kapeaan jacquard-koneeseen investoitiin vuonna 1998. Sillä kudottiin esimerkiksi kaitaliinoja ja pyyhkeitä.

”

Tavoitteena on koko ajan ollut, että uusi
kone hankitaan vasta kun sille on työkanta
olemassa. Näin koneet alkavat heti uusina
”maksaa itseään”.

”

Samana vuonna hankittiin kapea kone myös pellavafroteen kutomiseen. Lisäkapasiteettia kapean kankaan kutomiseen hankittiin heti seuraavana vuonna.
Vuosituhannen vaihteen jälkeen koneita uusittiin
säännöllisesti uusimman kutomotekniikan mukaisesti.
- Tavoitteena on koko ajan ollut, että uusi kone hankitaan vasta kun sille on työkanta olemassa. Näin
koneet alkavat heti uusina ”maksaa itseään”. Tässä
on yhtä hankintaa lukuun ottamatta onnistuttu.
Vuonna 2007 teimme yrityksen siihenastisen historian parhaan tuloksen, ja uskalsimme tilata seuraavalle vuodelle uuden kutomakoneen. Edellinen oli
hankittu 2005.
Koneinvestoinnit ovat varsin suuria, noin 150 – 200 000
euroa konetta kohti.
- Vuonna 2008 alkoi monia vuosia kestänyt talouslama.
Puhelin ei enää soinut entiseen tahtiin ja tuotanto
notkahti. Uudelle koneelle ei ollut täysimääräistä

Viimeisin uusi kutomakone hankittiin vuonna 2018. Antit Kallioniemi ja Alalammi pohtivat mistä päästä sen pystyttäminen aloitetaan.
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käyttöä. Liikevaihto putosi seuraavina vuosina,
mutta tarkan euron politiikalla pystyimme toimimaan niin, ettei yksikään seuraavista vuosista mennyt miinukselle, muistelee Markku Laurila.
Loimauskone uusittiin vuonna 2013, ja seuraava uusi
kutomakone hankittiin vasta vuonna 2018.
- Lama loppui meillä muuta yritystoimintaa aiemmin.
Saimme myynnin hyvään kasvuun jo vuonna 2015,
eli pari vuotta ennen yleisen kasvun alkamista. Kasvua vauhditti olemassa olevan tekniikan hyödyntäminen asiakaslähtöisesti, eli ns. omadesign- tuotteisiin panostaminen, ja samanaikainen voimakas
panostaminen myyntiin ja markkinointiin.
Lisävauhtia antoi Suomi 100 vuotta juhlavuosi 2017.
Asiakkaiden kiinnostus laadukkaisiin kotimaisiin tuotteisiin oli tuona vuonna erityisen suurta, Em. tekijöiden
vaikutuksesta vuosi 2017 oli yrityksen satavuotisen historian paras vuosi.

Erikoisuus tässä suhteessa on Kerttu Laurilan jo
1950-luvulla suunnittelema pöytäliina. Tämä Liplatusliina on tuotannossa edelleen, seitsemän vuosikymmentä myöhemmin.
- Lähes koko toiminnan ajan on tuotannossa ollut
mukana asiakkaille räätälöityjä, omalla tekstillä tai
kuviolla kudottuja kankaita ja tuotteita – yleensä
liike- tai henkilöstölahjoja. Jacquard-tekniikka, tietotekniikan hyödyntäminen ja uudet koneinvestoinnit ovat viimeisten vuosikymmenien aikana muuttaneet suunnittelun ja valmistuksen mahdollisuuksia
moneen kertaan, muistuttaa Markku Laurila.

Suunnittelua kehitetty

Vuoteen 2002 saakka Jokipiin Pellavalla oli pienimuotoinen tehtaanmyymälä. Tuolloin sitä lähdettiin kehittämään. Myymälänhoitajaksi tuli Päivi Pikkutupa. Hän
toimii siinä edelleen. Vähitellen myymälään laajennettiin. Nykyisellään se toimii noin 200 neliön tiloissa päärakennuksen toisessa kerroksessa.
- Myymälästä on tullut meille tärkeä markkinointija myyntipaikka. Siellä järjestetään vuosittain useita

Toisaalla olevissa jutuissa kerrotaan tuotteiden suunnittelun muutoksista. Kutomon alkuvuosina suunnittelua
tehtiin yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Silloin yleensä
oli kyse yrityksen, sairaalan, VR:n, Postin tai vastaavien nimen kirjoittamisesta pyyheliinan värinauhaan
tai vastaavasta kohtuullisen yksinkertaisesta ratkaisusta.
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”

Myymälästä on tullut meille tärkeä
markkinointi- ja myyntipaikka.

”

Tehtaanmyymälällä oma paikkansa
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teemapäiviä, jotka vetävät kiitettävästi asiakkaita. Tärkein tapahtuma on joulun alla järjestettävä Pellavaa ja
soppaa – päivä. Esimerkiksi vuonna 2018 tapahtumaan osallistui noin 800 asiakasta. Kauppa kävi
ja juustoporo-keittoa kului muutama tonkallinen,
totesi Markku Laurila tyytyväisenä.
Varsinaisesti varastoon ei tuotteita tehdä. Tehtaanmyymälä hoitaa samalla tuotteiden varastointitarpeen. Tilauksen tullessa pystytään erilaisia tuotteita tekemään
hyvinkin nopeasti. Painopisteen siirtyminen omadesign-tuotteisiin on osaltaan vähentänyt varaston tar-

vetta. Kaikesta myynnistä tehtaanmyymälän osuus on
noin 10 prosenttia. Vuonna 2018 tehtaanmyymälässä
oli myynnissä 630 erilaista tuotetta. Tähän eivät sisälly
omadesign-asiakkaat, joita oli noin 500.

Myyntiin vauhtia
Vuonna 2014 aloitettiin voimakas panostus myynnin
kehittämiseen. Itsenäisinä yrittäjinä toimineet myyntiedustajat siirtyivät tuolloin kokoaikaisiin työsuhteisiin.
Vuoden 2019 alussa heitä oli kuusi myyjää, joilla oli omat toimialueensa.
Markkinointiviestinsä muuttui järjestelmälliseksi ja sähköiseksi. Somekanavien käyttöä lisättiin voimakkaasti.
Henkilökunnan määrä oli pysynyt
noin 20 henkilössä. Myyntiorganisaation
tultua työsuhteeseen yritykseen nähden,
tuotannon ja myynnin tukitoimien henkilöstöä lisättiin vuonna 2017. Tuolloin
henkilökunnan määrä kasvoi 28 henkilöön.
- Henkilökuntamme keski-ikä on melko
korkea, johtuen meille tyypillisistä pitkistä työsuhteista, totesi Markku Laurila talvella 2019.

Tuotteesta riippuen kutomakoneen käyttöikä voi olla hyvinkin pitkä.
Tämä Picanol on kutonut pyyhkeitä ja poikkilakanoita mm. sairaaloille jo 1980-luvulta lähtien.
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Pellavaa kuluu 30 tonnia vuodessa

J

okipiin Pellava käyttää vuosittain pellavalankaa
noin 30 tonnia, ja saman verran puuvillalankaa.
Pellavasta tehdään kudoksen loimi ja puuvillasta kude.
Joissain tuotteissa myös kude on pellavaa. Näiden kahden päämateriaalin lisäksi käytetään pieni määrä villaa
torkkupeittojen kutomiseen.
Pellavalankaa käytetään kuudessa eri värisävyssä ja
puuvillalankaa noin 30 värissä.
Yrityksen historiassa on lukuisia erilaisia vaiheita,
kuten saha, mylly- ja villa- sekä pellavakehräämö. Pellavaa kehrättiin vuosina 1951–67
Itse hankittiin viljelijöiltä pellavaa omaan tuotantoon ja lisäksi tehtiin paljon ns. rahtikehräystä ympäristön pellavanviljelijöille. Hei toivat pellavia kehräämölle,
ja saivat vastaavasti valmista pellavalankaa käyttöönsä.
Kotimaassa oli tuolloin vielä pellavanviljelyä. Oman
kehräämön tuotteiden lisäksi kutomossa käytettiin
mm. belgialaista lankaa.
Vuodesta 1985 lähtien osa pellavalangasta saatiin
maalahtelaisesta Almedahlsin kehräämöltä. Suomen
liityttyä vuonna 1995 EU:n jäseneksi, pellavan viljely
lisääntyi selvästi Suomessa, minkä jälkeen Maalahdesta
saatiin useita vuosia kaikki tarvittava pellavalanka.

Yrityksen toiminta loppui vuonna 2007. Sen jälkeen
pellavalanka on hankittu pääosin Italiasta.
- Almedahls halusi tehdä kotimaisesta luomupellavasta vakavasti otettavan bändin. Yrityksen menettäessä Ruotsissa toimineen suurimman asiakkaansa,
ja intomielisen johtajan ikääntyessä toiminta kuitenkin loppui, kertovat Timo Laurila ja vuodesta 1998
yrityksen tuotantopäällikkönä toiminut Markku
Laurila.

Kutomon ”kaunein kone”. Pirjo Männikön käyttämässä loimauskoneessa on enimmillään 336 lankarullaa, joista jokaisessa
on noin 10 kilometriä lankaa. Kerralla ajettu lankamäärä riippuu tarvittavasta loimesta.
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Paukku ja Tollo toivat julkisuutta

V

arttuneemmat suomalaiset muistavat 1990luvulla mainostelevisiossa pyörineen Hyvät
herrat – ohjelman. Sitä voidaan hyvällä syyllä pitää
eräänlaisena oman lajityyppinsä edelläkävijänä suomalaisissa televisio-ohjelmissa. Samalla se oli ensimmäinen
hupiohjelma, jonne suomalaiset poliitikot ja muut julkkikset kilvan pyrkivät mukaan.
Välillä jopa poliitikon uskottavuuden mittarina oli
esiintyminen ohjelmassa. Siitä kehittyi jatkossa muita
hupiohjelmia, joihin poliitikot halusivat mukaan.
Ohjelman käsikirjoittivat kirjailija-poliitikko Lasse
Lehtinen ja politiikan toimittaja Aarno ”Loka” Laitinen. Isäntinä toimivat kauppaneuvos Paukku (Matti
Tuominen), puoluesihteeri ”Tollo” (Eero Melasniemi)
sekä mm. kylvettäjät (Eila Pehkonen ja Anja Pohjola).
Ohjelman suosio perustui pitkälle varsin karkeaan ja
sovinistiseen kielenkäyttöön, jollaista tuskin suvaittaisiin vuoden 2020 television ohjelmissa.

Ohjelman alkamisen jälkeen tuotantojohtaja Risto
Laurila pohti sitä, miten Jokipiin Pellavan saunatekstiilit saataisiin ohjelmaan mukaan. Muutamien yhteydenottojen jälkeen se onnistui.
- Tuohon aikaan ei ollut käytössä sosiaalista mediaa.
Ilman sitäkin ohjelmassa näkymisellä oli meille suuri
merkitys, kun myyjämme pystyivät käyttämään
hyväksi viittauksia suosittuun ohjelmaan. Vieraat ja
isännät käyttivät ohjelmassa meidän kylpytakkeja ja
– pyyhkeitä.

Punaraitainen pyyhe
innostaa jo kuvana
saunareissulle.

Television suosittu Hyvät herrat- ohjelma teki Jokipiin Pellavan saunatekstiilit tutuiksi kaikelle kansalle.
Nämä Tammi ja Honka mallit ovat Hilkka Laurilan suunnittelemia.
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Villakehräämö 1930-luvun lopulla

P

ystylänkosken Saha- ja Mylly toimi nimensä
mukaisesti näillä kahdella työalalla ensimmäiset
parikymmentä vuotta. Kun saha paloi vuonna 1937,
rakennettiin tilalle entistä ehompi saha- ja myllyrakennus. Samalla yrittäjän mieli paloi toiminnan laajentamiseen.
Asseri Laurila perusti Jokipiihin Suomen ensimmäisen villan pienoiskehräämön, jossa villaa pystyttiin käsittelemään hyvinkin pienissä erissä, aina neljän
kilon erästä lähtien. Tuohon aikaan lähes joka taloudessa oli muutama lammas. Pienkehräämö palveli näiden kotitarvekasvattajien tarpeita. Oppinsa Laurila haki
Virosta, jossa oli jo käytössä vastaavia laitteita.
Koneita ostettiin vuonna 1939 Puolasta, joka tuolloin oli yksi pohjoisen Keski-Euroopan teollisuuskeskuksista.
Koneiden käynnistämisen ja toiminnan kehittämisen ongelmana oli kuitenkin riittävän ammattitaidon
puuttuminen. Tarvittiin ammattilainen, joka hallitsi
kehruun ja koneiden sielunelämän. Apu löytyi Tampereelta, Lapinniemen kehräämöstä.
Siellä vuoromestarina toiminut ”konemönttööri”
Mauno Ritalahti palasi talvisodasta sillä mielellä, että
on aika vaihtaa työpaikkaa. Mauno Ritalahden ja Asseri

38

Laurilan tarpeet yhdistyivät, ja Ritalahti siirtyi Jokipiihin vuonna 1940. Tämä työsuhde jatkui vuoteen 1949
saakka. Tuona aikana toiminta vakiintui ja uusi vetäjä
otti sorvin pyörittääkseen.
Villakehräämö toimi aina vuoteen 1969 saakka. Toiminnasta laajemmin tämän kirjan loppuun liitetyssä
yrityksen 75-vuotishistoriassa.
Mauno Ritalahti joutui kesällä 1941 lähtemään jatkosotaan. Varsin pian Asseri Laurila kuitenkin sai järjestetyksi niin, että Ritalahti oli välillä armeijan harmaissa, ja välillä töissä villakehräämöllä. Vastaavia
järjestelyjä tehtiin monilla muilla aloilla.
Sota-ajan oloissa kehräämön työkanta monikymmenkertaistui. Enimmillään kehräämön varastoissa oli
jopa tuhansia villapaketteja odottamassa kehräämistä.
Työjono saattoi olla jopa puolitoista vuotta.
Mauno Ritalahden tullessa Jokipiihin, jäi tyttöystävä
Saima Tampereelle. Jatkosodan aikana heidät vihittiin
Tampereella ja myös Saima muutti Jokipiihin.
Vuonna 2017, tuolloin 100-vuotias Saima muisteli
vaiherikasta avioliiton alkua.
” Sulhaseni lainasi Asseri Laurilan polkupyörää päästäkseen Tampereelle omiin häihinsä. Sota-ajan vuoksi
hän ei uskaltanut tulla julkisilla kuluvälineillä. Tampe-
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reelle päästessä hänellä oli takapuoli hellänä noin 160
kilometrin pyöräilystä mutkaisella, osittain mäkisellä
soratiellä.”.
Tyttärensä kirjaamissa muisteluissa Saima Ritalahti
kertoo perheensä elämästä sotien jälkeisessä tehdas-

yhteisössä. Vuorovaikutus Kerttu ja Asseri Laurilan
kanssa oli tiivistä, Ritalahtien asuessa tehdasalueella.
Saima oli tarvittaessa auttamassa kehräämössä ja vastaavasti Kerttu mm. otti Ritalahtien lapset hoitoonsa,
jolloin Saima pääsi käymään kaupassa.

Villakehräämö toimi kolmisenkymmentä vuotta osana Laurilan yritysrypästä.
Erityisesti sota-aikana ja jälleenrakennusaikana kotitarvevillalla oli suuri merkitys.

39

JOKIPIIN PELLAVA

Suomussalmen saha oli
toiminnassa vuosina 1952–1957.
Kiantajärven vedenpinnan nosto
jätti varsinaisen saha-alueen veteen.
Konttori-asuinrakennus on edelleen pystyssä.
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Miksi saha Suomussalmelle?

L

aurilan suvun yritystoiminnassa on kaksikin poikkeamaa Jokipiissä tapahtuneesta toiminnasta.
Ensimmäinen oli sahan pyörittäminen Virroilla 1930–
1940 –lukujen vaihteessa. Saha oli Laurilan käytössä
neljän vuoden ajan, sotavuosina.
Toinen poikkeama tapahtui vuosina 1951–1957.
Asser Laurila perusti sahan maan toiselle laidalle Suomussalmelle. Kysyä voi miksi?
Valtion metsistä hakattavan puutavaran huutokaupat pidettiin tuolloin Hämeenlinnan Aulangolla. Asser
osallistui niihin muiden jalasjärveläisten sahanomistajien tapaan.

”

Isää alkoi kiinnostaa se, miksi Suomussalmen seudulla tukit menivät kaupaksi
hyvin halvalla hinnalla.

”

- Isää alkoi kiinnostaa se, miksi Suomussalmen seudulla
tukit menivät kaupaksi hyvin halvalla hinnalla. Toimen miehenä hän osti alueelta tukkeja, ja osti Suomussalmen seurakunnalta, Kiantajärven rannalta, tontin.

Sille rakennettiin yksiraaminen saha, tietää tuolloin
noin kymmenvuotias Risto Laurila.
Syy tukkien halpaan hintaan selvisi nopeasti. Tukit
hakattiin pääosin Raatteen tien taistelualueelta, jolloin puissa oli runsaasti kranaattien sirpaleita. Sirpaleet olivat kovempaa ainetta kuin raamin terät, ja niihin
osuessaan terä useimmiten meni käyttökelvottomaksi.
Pahimpina päivinä teriä meni useitakin.
- Toinen hankaluus olivat Kainuun isot tukit. Tyvipölkkyjä piti usein ensin tyvestä veistää, jotta ne
mahtuivat raamiin – tai raami oli liian pieni, naurahtaa Risto.

Väkeä Pohjanmaalta
Alkuvaiheessa sahaa pyöritettiin paikallisten ihmisten voimin, mutta ilmeisesti pohjalainen ja kainuulainen mentaliteetti eivät osuneet yksiin, joten päädyttiin viemään sahalla tarvittava työvoima Pohjanmaalta,
lähinnä Jalasjärveltä, Peräseinäjoelta ja Kurikasta.
Keväällä mentiin sinne ja syksyllä tultiin takaisin, muistelee itsekin useina kesinä Suomussalmella ollut Risto.
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Kuorma-auton lavalle tehtiin koppi, jossa matkustettiin. Ja tunnelmaa oli kuin entisajan linja-autossa.
Toiminta Suomussalmella poikkesi selvästikin Jokipiistä. Esimerkiksi sahalla kertyneet rimat eivät kelvanneet kenellekään – Jokipiissä ne olivat rahanarvoista
myyntitavaraa.
Varsinkin Raatteen tien varressa oli metsissä paljon piikkilankaa, mutta kukaan ei sitä kerännyt. Pohjanmaalla siitä oli huutava pula. Taistelujen jäljet olivat
yleensäkin vahvoina näkyvissä.
- Yksi erikoisuus olivat piippua polttavat naiset. Pohjanmaalla ei sellaista tapaa ollut.
Sahan toiminta loppui Asser Laurilan konkurssiin.
Tosin se olisi loppunut muutenkin, sillä Kiantajärven
pintaa nostettiin noin kaksi metriä, Ämmänsaareen
rakennettavan voimalaitoksen vuoksi. Vesi nousi sahan
tontille.

- Saha ei varsinaisesti joutunut konkurssipesän haltuun. Tontin kauppakirjassa oli kielto sen luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle, jolloin voimayhtiön
maksamat korvaukset maksettiin äidille ja isälle,
muistaa Risto.
Kahtena sahan viimeisenä toimintavuonna 15-16 –vuotias Risto oli siellä töissä.
- Olin putupoikana, Juhani oli pomona ja sahatällärinä, eli sahanasettajana. Minun tehtävänä oli kuljettaa kottikärryillä sahajauhot raamin ja kantin
alta pihalle. Virkaan kuului myös kerran päivässä
hakea kaupasta ruokalan emännän määräämät
tavarat. Normaalisti kävin kaupassa polkupyörällä,
mutta jos oli paljon tuotavaa tavaraa, sain tehdä
kauppareissun sahan Bedfordilla. Ajokorttia siellä
ei kukaan kysellyt.

Jalasjoen yli johtava riippusilta on ollut tiivis osa Pellavan tehdasmiljöötä. Oman väen lisäksi sitä käyttivät
kyläläiset ja mm. postinkantajat. Alueella oli Jokipiin ja Jalaston postireittien raja, jolloin postinkantajat Tuulikki
Koski ja Tuomo Yrttimaa usein kohtasivat Pellavan kujalla.
Joulukuisena myrskypäivänä vuonna 1978 he taas kohtasivat kujalla, Tuomo oli tullut sillan yli ja Tuulikki oli
menossa sillalle. Siltaa ei kuitenkaan enää ollut paikallaan, Tuulikin ehtiessä sinne, vaan tuuli oli paiskannut
sen joen jäälle. Onneksi kumpikaan pyöräilijöistä ei silloin ollut sillalla.
Tuuli irrotti puisen sillan vaijereista ja pudotti sen ehjänä joen jäälle. Koko talvi kuljettiin jäällä makaavan
sillan kautta, kunnes keväällä tehtiin vaijerien varaan uusi silta.
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Alku aina hankalaa – kutomossakin

J

okipiin Pellavan kutomotoiminta rakennettiin
aiemmin toimineen pellavakehräämön kylkeen,
ilman varsinaista alan osaamista. Risto Laurila oli rippikouluikäisenä innolla mukana uusien koneiden käynnistämisessä.
- Alkuvuosien kutomakoneet olivat hyvin sekalaisia,
hankittuna sieltä mistä satuttiin saamaan. Silloisilla
suurilla suomalaisilla tekstiilitehtailla oli ajatuksena,
että koneet mieluummin romutetaan kuin myydään
uusille yrittäjille. Ainakin muutama ensimmäisistä
koneista tuli toimintansa lopettaneelta Hämeenlinnan verkatehtaalta.
Myös alan osaaminen oli aluksi kovin vähäistä. Varsinaista kutomon laitosmiestä ei ollut, jolloin koneosaaminen oli villakehräämön kehruumestarin Elo Ahlqvistin varassa. Kankaaseen liittyvä osaaminen oli lähinnä
Kerttu Laurilalla. Hän tukeutui siinä paikallisten kutojien osaamiseen.
Ensimmäiset kutomakoneet olivat ”käsinvaihtokoneita”, ilman mitään automatiikkaa. Ensimmäiset Kovo-automatiikkakoneet hankittiin 1950-luvun
lopulla. Ensimmäinen niillä kutoja oli Terttu Takala

(myöh. Ikola). Uusien koneiden mukana työteho parani,
mikä ei Tertun mukaan näkynyt palkassa. Sopuun tästäkin päästiin yhden päivän henkilökohtaisen lakon jälkeen.
Kovo- ja Ryti-koneita hankittiin eri tahoilta käytettyinä. Seuraavassa vaiheessa ostettiin ensimmäiset
uudet kutomakoneet, belgialaiset Picanot-koneet.
Pian ensimmäisten Kovojen hankinnan jälkeen niihin hankittiin ensimmäiset käytetyt ”raita-jaquardit”.
Myöhemmin niitä saatiin ostaa täysin uusina Klingendahlilta Tampereelta.
- Saimme jostain tietää, että siellä on uusia, käyttämättömiä jaquardeja. Menimme Juhanin kanssa
sinne, ja pääsimme jopa portista sisään. Sekin oli harvinaista, siksi vaarallisina meitä pienempiä yrityksiä
pidettiin. Tehtaalla ei kukaan tiennyt näistä koneista
mitään, mutta lopulta muuan insinööri suostui kiipeämään tehtaan vintille – ja siellähän niitä oli avaamattomissa tehtaan paketeissa, muistelee Risto.
Hän ei enää muista mitä koneet maksoivat, mutta
kaikki ne ostettiin.
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”

Meillä nyt ajatellen silloisia yksinkertaista
jaquardeja käytettiin asiakkaan nimiraidan
kutomiseen heille toimitettaviin pyyhkeisiin. Tuolloin pyyheliinojen hävikki oli iso
ongelma mm. sairaaloissa. Nimipyyhettä
ei ollut niin helppo viedä mukanaan.

Nimet pyyhkeisiin

”

”Raita-jaquardeja” käytettiin kankaita valmistavien tehtaiden nimen kutomiseen mm. pukukankaiden reunoihin. Tapa lienee ollut sen ajan laatustandardi.
- Meillä nyt ajatellen silloisia yksinkertaista jaquardeja
käytettiin asiakkaan nimiraidan kutomiseen heille
toimitettaviin pyyhkeisiin. Tuolloin pyyheliinojen
hävikki oli iso ongelma mm. sairaaloissa. Nimipyyhettä ei ollut niin helppo viedä mukanaan.
Pitkään käytettiin ns. lappujaquardeja, 30 x 300 millisistä rei’itetyistä lapuista koottuja ketjuja. Aluksi ne olivat puisia, sitten pahvisia, paperisia ja muovisia.
- Pitkän sairaalanimen lappuja riitti ”olkapäällinen”.
Jaquard-tekniikka on ollut käytössä jo 1600-luvulta
lähtien.
- Ihmeellistä on, että tietotekniikan myötä tekniikka
tuli kutomoihin vasta 1980-luvulla. Rohkenen väittää, että Jokipiin Pellava oli silloin Suomen tekstiili-
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teollisuudessa edelläkävijä, ja kärjessä on pysytty
hankkimalla aina uusinta kudontatekniikkaa.
Vuonna 2018 ostettiin viimeistä tekniikkaa edustava, elektronisesti ohjattu Donnier-kutomakone ja
siihen Stäubli-jacquard.
Donnier-koneet ovat nykyisin konekannan runkona.

Karvalankamattoja kokeiltiin
Jokipiin Pellava toimitti aikanaan maakunnan moninaisille mattokutomoille pellavaista matonloimilankaa.
Ehkä se innosti myös itse kokeilemaan. Pohjalaisella
periaatteella ”kyllä minäkin, kun kerran naapurikin”,
hankittiin maton kutomiseen soveltuva kutomakone.
- Löysimme Kauhajoelta innokkaan kutojan, jonka
entiseen navettaan kutomakone sijoitettiin. Mattoja syntyi sen verran, että muistan kiertäneeni Varsinais-Suomessa mattokaupoilla. Muistaakseni tosi
huonolla menestyksellä, naurahtaa Risto.
Pellavafroteen kudonta alkoi 1970-luvulla, silloisen
kutomomestarin Juhani Pärengön tavallisesta Kovo-koneesta rakentamalla froteekoneella. Pellavafroteen osoittautuessa kysytyksi tuotteeksi, hankittiin pian kaksi
uutta ranskalaista Saurer-froteekonetta. Ne olivat Pellavan ensimmäiset siepparikoneet.

100 vuotta 1920–2020

Uuden oppimista riitti

H

ilkka Pentinmäki ja Risto Laurila avioituivat
vuonna 1964. Samoihin aikoihin Hilkka aloitti
työnsä perheyrityksessä. Työn, jota riitti miltei neljä
vuosikymmentä.
- Vauhdikkaita, lukemattomien muutosten mukavia vuosikymmeniä. 1960-luvun lopulla lopetettiin
saha, mylly sekä villa- ja pellavakehräämöt. Alkoi
pelkän pellavakutomon aika, joka sekin on ollut jatkuvaa muutoksen aikaa, muistelee Hilkka.
- Villan ja pellavan työstäminen alkoi rahtityönä, jossa
asiakkaiden kotona kasvatetut villa ja pellava tuotiin
meille kehrättäväksi, ja palautettiin sitten kotona
kudottaviksi. Seuraavassa vaiheessa materiaalin kotikasvatus väheni, ja langat ostettiin kotona kudottaviksi, tai pakkatavarana ommeltaviksi. Seuraavassa

”

Toiminta muuttui vuosien myötä enemmän sesonkiluonteiseksi, loppuvuoden
ollessa kiireisintä aikaa. Silloin välillä tuntui, ettei millään jaksa jouluun saakka. Kun
viimeinen toimitus lähti ompelimosta ajallaan lähettämöön, onnistumisen tunne oli
mahtava.

”

vaiheessa tuotteet tehtiin tehtaalla valmiiksi, ja toimitettiin kauppoihin 12 ja 24 kappaleen nipuissa.
- Nyt sitten eletään tällaista ”pakkaus-aikaa”, jolloin
tuotteiden täytyy olla valmiiksi pakattuina, joko
yksittäisinä tai erilaisina setteinä, totesi Hilkka jäädessään vuosituhannen vaihteessa eläkkeelle..
Toiminta muuttui vuosien myötä enemmän sesonkiluonteiseksi, loppuvuoden ollessa kiireisintä aikaa.
Silloin välillä tuntui, ettei millään jaksa jouluun saakka.
Kun viimeinen toimitus lähti ompelimosta ajallaan
lähettämöön, onnistumisen tunne oli mahtava.
- Siinä unohtuivat ne murehtimiset, valvomiset ja joskus myös itkemiset, hymyilee Hilkka muistoilleen.

Iso rumpu, jossa malli kiertää
Hilkan pitkä työura osui aikakauteen, jolloin kaikki
toiminta muuttui vauhdilla.
- Kutomakoneet kehittyivät ja ehkä suurin muutos oli
jacquard-koneiden mukaantulo. Meillä kenelläkään
ei ollut kokemusta tai edes kunnollista käsitystä.
Itselläni oli muistissa kotiteollisuuskoulun opettajan
yllä oleva toteamus isosta rummusta…
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- Kaikki piti aloittaa alusta. Piirsin ensimmäiset aakkoset 36 langan jacquard-raidalle, rei’itin mallikortit reikäraudalla ja vasaralla. Aina yksi mallikortti oli
yksi kudelanka, ja yksi kirjain 30–40 mallikorttia.
Mallikortit yhdistettiin yhden kirjaimen ketjuksi,
joista sitten koottiin ”isossa rummussa” pyörivä malliketju.
Ensimmäinen nimiraitapyyhe toimitettiin silloiselle
Vaasa-lehdelle. Parhaimmillaan ns. pitäjäpyyhkeitä tehtiin miltei jokaiseen kuntaan ja kaupunkiin.
Lankavärjäys aloitettiin oman pellavakehräämön
langoilla. Lankaa värjättiin kymmenkunta eri väriä.
Lankaa värjättiin noin 30 kilon erissä ”puulaarissa”,
jonka vesi lämmitettiin höyryllä.

Ompelu mukaan
Ompelun tarve alkoi lisääntyä 1960–70 lukujen vaihteessa, liikelahja- ja pitäjäpyyhkeiden myynnin myötä.
Asiakkaat alkoivat kysyä valmiita tuotteita, kun aikaisemmin oli pääasiassa myyty suurille asiakkaille kilometreittäin pakkakangasta.
- Juhani ompeli porstuakamarissaan pyyheliinojen
päät, ja minä kiinnitin kotonamme ripustimet siksak-koneella sekä tein myös päiden ompelua. Pyyhkeiden päät ensin käänneltiin ja sitten ommeltiin.
Ompelutarpeen lisääntyessä järjestettiin tehtaalle
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tilat kahdelle ompelukoneelle. Aamupäivät postia
kantanut Tuulikki Koski tuli iltapäiviksi kaverikseni. Pyyhkeet käänneltiin edelleen ensin käsin ja sitten ommeltiin, muistaa Hilkka.
Työntekijöiden parissa hyvin viihtynyt Markku oli kerran kysynyt Irma Koivistolta, osaako hän ommella
ruottiksi, niin kuin äiti. Hän tarkoitti sitä, että Ruotsiin
meneviin pyyhkeisiin ommeltiin ripustimet päätysaumaan samalla kerralla kun päät käännettiin. Suomeen
myytyihin ripustimet ommeltiin pyyhkeen pitkälle
sivulle siksakilla.
Hilkka kävi Riston kanssa ompelukonemessuilla,
jossa oli erään mekaanikon valmistama lisälaite kääntäjäksi teollisuuskoneeseen. Sellainen saatiin myös Pellavalle – yrityksen nimi oli tokikin vielä tuolloin Jokipiin
Villa- ja Pellavakehräämö.
- Ompelun tarpeen kasvaessa tarvittiin lisää koneita,
ja myös ompelijoita. Kääntäjätkin saatiin jo tehdastekoisina.
Tehtaalla oli 1980-luvulla jo 5-6 ompelijaa ja kotiompelijoita lisäksi.
Froteen kutominen aloitettiin kutomomestari Juhani
Pärengön aikana 60 senttiä leveänä. Värit olivat valkoinen ja luonnonvärinen pellava sekä mm. Hilkan suunnittelema Honka-raitainen.
Pian mukaan tuli 75 senttiä leveä frotee kylpypyyhkeiksi, lannevaatteiksi ja saunatakeiksi. Seuraavalla
koneelle kudottiin 90 sentin froteeta isompiin saunatakkeihin, pyyhkeiksi ja naisten ”lannevaatteiksi”.

100 vuotta 1920–2020
Malliston suunnitteluun
Uutta mallistoa suunniteltiin vielä harvakseltaan. Pöytäliinakuoseja, pyyheraidoituksia, pientä uutta tuotetta:
laudeliinat, pesukintaat, tabletit ja kaitaliinat. Pääasiallinen tuotanto oli vielä 1970-luvulla laitospyyhkeet ja
sairaaloiden poikkilakanat. Joitain silloisia pöytäliinamalleja on otettu myöhemmin uudelleen tuotantoon.
- Sain malliston suunnitteluun helpotusta, kun tekstiilitaiteilija-opiskelija Raija Jokinen tuli meille työharjoitteluun 1970-luvun lopulla ja sitten jatkossa
frealancer-suunnittelijaksi. Hän oli tehtaalla muutaman kerran vuodessa. Hän myös työsti myöhemmin
asiakasmalleja isoille koneille.
1990-luvulla koottiin tuotekehitysryhmä, joka kokoontui neljä kertaa vuodessa. Raijan kanssa teimme ehdotuksia uusista tuotteista ja tuoteperheistä, Mukana olivat edustajat Juhani Pöntinen, Voitto Hyytinen ja
Jarmo Uusitalo. Meidän ehdotusten ohella edustajat
toivat ryhmään omia ehdotuksia ja asiakastoiveita.
Joskus tuossa vaiheessa hankittiin myös brodeerauskone, jolla saatiin varsinkin froteeseen uutta ilmettä,
asiakkaan logoja, nimiä ja mitä vain pieniä kuvioita.

Etsii, etsii, eikä soisi löytävänsä.
Vanha verkonpaikkaajan ajatus sopii
myös valmiit kankaat tarkastavan
Sirpa Haka-Taivalmäen työhön.
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Pellavapöly syttyi herkästi

J

okipiin Pellavan historiassa on useita tulipaloja. Suurimmat tuhosivat sahan ja myllyn vuosina 1927 ja 1937. Molemmilla kerroilla saha ja mylly
rakennettiin uudelleen. Jokaisen pidempään toimineen sahalaitoksen historiassa on tulipaloja, yksi tai
useampi. Kesän aikana sahan lautatarha on erittäin kuivaa aluetta, jossa irtipäässyttä tulta oli lähes mahdoton
pysäyttää.
Alun perin saha rakennettiin yksiraamiseksi, mutta
vuoden 1927 tulipalon jälkeen se muutettiin kaksiraamiseksi.
Myös myöhemmin tehtaalla on sattunut lukuisia
tulipaloja tai palon alkuja, joissa vahingot ovat jääneet
kuitenkin pieniksi. Poikkeuksen muodostaa toukokuun
lopussa 1960 sattunut palo.
Palo sai alkunsa tiilisen tehdasrakennuksen kolmannesta kerroksesta tai ullakolta. Silloisen, ja edelleen käytössä olevan tehdasrakennuksen vesikatto tuhoutui miltei kokonaan. Myös alemmissa kerroksissa syntyi suuria
palo- ja erityisesti vesivahinkoja.
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- Palon syttymissyytä selvitettiin kuukausia, mutta
täyttä varmuutta siitä ei saatu. Vakuutuskorvauksia
ei tutkimusten aikana saatu. Silloin meillä oli tiukka
paikka; millä rahoitetaan korjaustyöt ja mistä saadaan kiivaimpana rakennusaikana osaavia kirvesmiehiä, muistelee Risto Laurila.
Seuraava isompi tulipalo oli keväällä 1963. Risto oli
työssä pellavakarstalla. Karstaa pyörittävä moottori oli
eri kerroksessa. Remmi kulki välikatossa olevan aukon
kautta. Samassa aukossa kulki myös sähköjohto. Ajan
kanssa remmi hankasi sähköjohdon suojaputken rikki.
Kun remmihaka raapaisi paljastunutta sähköjohtoa,
syntyi oikosulku ja kipinä, joka sytytti pölyn palamaan.
- Sammutin moottorin ja juoksin konttoriin sanomaan, että soittakaa palokunta. Pöly leimahti palamaan suunnilleen koko alakerrassa, mutta kun
suljimme kaikki ikkunat ja ovet, tuli jäi kytemisvaiheeseen. Kun palokunnan tultua avattiin ovia,
tuli leimahti uudelleen, mutta sen sammuttaminen
onnistui hyvin.
Suurin vahinko tuli siitä, kun karsta sai vettä, ja rummun kimmet kastuivat ja vääntyivät. Niiden vaihtamisessa oli kova työ.

100 vuotta 1920–2020

”

Tehtaalla oli uusia komeita vaahtosammuttimia, joissa oli painepullo kyljessä. Ne
olivat kuitenkin käyttökelvottomia, kun
kukaan ei hoksannut, että ne olisi pitänyt täyttää vedellä ja huolehtia siitä, että
niissä on aina vettä.

Pöly syttyy herkästi

”

Ilmeisesti keväällä 1964, kun väki oli jäämässä kesälomille, syttyi pieni tulipalo. Vahingot jäivät kuitenkin
vähäisiksi.
- Tehtaalla oli uusia komeita vaahtosammuttimia, joissa
oli painepullo kyljessä. Ne olivat kuitenkin käyttökelvottomia, kun kukaan ei hoksannut, että ne olisi

pitänyt täyttää vedellä ja huolehtia siitä, että niissä on
aina vettä. Kokemuksesta viisastuneina hankittiin
nykyaikaisia jauhesammuttimia, joita myös huollettiin.
- Palokunta kävi kouluttamassa henkilökuntaa sammuttimien käytössä. Tämän jälkeen pienet palonalut
saatiin tukahdutetuksi alkuunsa. Koneiden siivoamisessa palonalun jälkeen toki riitti töitä. Palonalkujen suhteellisen suuri määrä johtui sen ajan kutomakoneiden liukulaakereista, jotka kuumentuessaan
sytyttivät pölyn palamaan.
Kun vuosien 1960 ja 1963 tulipalot sattuivat juuri kesäloman alla, sai aina sanavalmis konttoristi Eeva Koski
aiheen uudelle ohjeelle ”ensi vuonna ei sitten ruveta
lomarahoja pussittamaan, ennen kuin koko väki on
pihalla vesisangot käsissä”.

Ikänsä Pellavan markilla pyörinyt, vuonna 1941 syntynyt Risto Laurila muistelee 1960-luvun alussa olleensa
villa- ja pellavakehräämössä ”jonkinlaisena” laitosmiehenä. Kaverina oli Urho Norbacka. Tehtäväkuva oli laaja;
korjasimme remmejä ja nyörejä, vähän koneitakin. Välillä työskentelimme karstakoneella ja venytyskoneella.
Karstanauhapönttöjen kantaminen kolmanteen kerrokseen kuului myös meille, samoin pellavalankojen valkaisu.
Kutomomestari Elo Ahlqvist haettiin apuun kun meidän taidot loppuivat.
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Tarjolla oli 45 työvuotta

K

un 28-vuotias yo-merkonomi Maiju Alatalo tuli
Pellavalle töihin vuoden 1988 alussa, hän koki astuvansa isoihin saappaisiin. Talossa 45 vuotta työskennellyt legenda Eeva Koski oli lähdössä eläkkeelle. Pitkään
hän olinkin puheissa uusi Eeva.

- Juhani Laurila totesikin, että kun toimistotyöhön
tullaan, siinä pysytään yleensä 45 vuotta. Näin leikkimielellä sovittiin, vaikka se edellyttäisi minulla
työsuhteen jatkamista 72-vuotiaaksi. Tosin asetin
ehdoksi, että Juhani on itse antamassa minulle lähtökukat. Sekään ei ole mahdollista,
mutta tarina kuvaa sitä omaperäistä huumoria mitä talossa viljeltiin.
- Tulin toimistoon mm. laskemaan palkkoja ja valmistelemaan kirjanpitoa. Kiireisimpinä
aikoina olin myös muualla, esimerkiksi pakkaamossa. Noin
puolelle työntekijöistä palkka laskettiin ”käteen”. Ajan muutosta
kuvaa se, ettei talossa tuossa vaiheessa ollut yhtään sähkökäyttöistä kirjoituskonetta.
Muutaman vuoden kuluttua hankittiin tietokone, jossa oli
pankkiyhteydet ja vuonna 1997
otettiin käyttöön laajempi tietoMaiju Alatalo on vuodesta 1988 hoitanut talouspuolen ja markkinoinnin tehtäviä.
koneohjelma.
Vuonna 2019 hän on yrityksen toiseksi pitkäaikaisin työntekijä.
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Siihen saakka palkat laskettiin käsi. Tuolloiset tietokoneet olivat puolen huoneen kokoisia, ja nykykoneisiin
verrattuna alkeellisia.
- Toiminta oli kuitenkin jo myös ”kansainvälistä”.
Samana päivänä saatettiin lähettää fakseja mm.
Japaniin, Englantiin ja muualle Eurooppaan. Nykynuorille faksi taitaa olla tuntematon työkalu.
Yrityksen toimintatapaan sisältyi silloin ja edelleen
tietty innostunut avoimuus. Jos jotain ehdotti, yleensä
vastaus oli ”tee vain”.
- Olin arka flikka, mutta äkkiä huomasin, että täällä
voi olla oma itsensä. Pellava on mainio työpaikka,
eikä vähiten rennon ilmapiirin vuoksi. Huumori on
täällä aina päällimmäisenä. Asennetta kuvaa hyvin
se, että oltuani kuukauden töissä, koko muu porukka
jäi talvilomalle. Siitäkin vain selvittiin.

Muutoksessa mukana
Maijun työura on nykyisestä henkilökunnasta toiseksi
pisin. Vain Timo on ollut hieman pidempään. Pitkän
uran aikana on nähnyt koko toiminnan muuttumisen,
eikä pienin tekijä ole ollut tietokoneiden tulo kaikkeen
toimintaan.
- Alkuvuosina todella suuria tuotemääriä tehtiin erilaisia ”pitäjäpyyhkeitä” kuntiin, kaupunkeihin, eri-

”

Pellava on mainio työpaikka, eikä vähiten
rennon ilmapiirin vuoksi. Huumori on täällä
aina päällimmäisenä. Asennetta kuvaa
hyvin se, että oltuani kuukauden töissä,
koko muu porukka jäi talvilomalle. Siitäkin
vain selvittiin.

”

laisille laitoksille, kuten sairaaloille, rautateille, postille… Myös moneen kylään ja yhdistyksiin tehtiin
nimikkopyyhkeitä. Ne olivat sen ajan ”omadesigniä”.
Ei ollut ollenkaan harvinaista, että jostain yhdistyksestä soitettiin vuosiakin aiemmin tehdyn pyyhemallin perään, josko sitä olisi hyllyssä – ei ollut.
- Kaksi suurta muutosta yrityksen toiminnassa tulee
etsimättä mieleen, vaikka kaikkikin on muuttunut.
Ensimmäinen oli pellavafroteen tulo saunatekstiileihin ja toinen nyt tapahtunut omadesign-tuotteiden
räjähdysmäinen kasvu.
Oma lukunsa ovat monipuoliset suunnittelijat. Heistä
kukin on ns. oman aikansa nimi. Jokainen asiakasikäluokka tuntee oman aikansa suunnittelijat, ja pysyttäytyy usein heidän tuotteissaan.
- Aikanaan yksi suurista muutoksista oli ns. puolipellavan tulo tuotteisiin. Pellavaloimi on runkona ja pehmeämpi puuvilla kuteena – paljon helpompi käsitellä käytössä ja samalla paljon monipuolisempana.
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Kaikki on muuttunut, ja vauhti kiihtyy

V

uonna 1963 syntynyt Antti Alalammi tuli Jokipiin Pellavalle laitosmieheksi vuonna 1989. Silloin tehtävä oli pääasiassa koneiden ja kiinteistöjen huoltoa. Nyt hän kantaa edelleen samaa ammattinimikettä,
mutta työ on pääasiassa aivan muuta.
- Käytännössä työni on pääosin suunnittelijoilta sähköpostitse tulevien tuotemallien mallintamista kutomokoneille sopiviksi. Parhaimmillaan meille lähetetty tuotemalli voi olla kutomakoneella muutaman
tunnin kuluttua.
- Yleisesti minun on kuitenkin oltava 3-4 viikkoa
edellä tuotantoaikataulua. Erityisesti tämä korostuu
syksyn aikana, kun tuotannon paineet ovat kovimmillaan. Alkuvuoden ja kesän aikana voidaan keskittyä valmistamaan tuotteita, joiden toimitusaika
on kauempana, muistuttaa Antti.
Käytännössä kaikki muut suunnittelijat toimittavat
mallit sähköisinä, mutta Jukka Rintala käyttää edelleen
kartongille piirrettyjä malleja.
Aikatauluja kiristää omadesign-tuotteiden kysynnän
voimakas kasvu. Tehtaan omia malleja voidaan sovittaa
muun tuotannon lomaan. Antin laskelmien mukaan
vuodessa tehdään nykyisin 500–600 omadesign-tuotetta ja saman verran omia malleja.

- Omadesign-tuotteeseen voidaan asiakkaan toiveiden
mukaisesti kutoa millainen kuva tahansa. Parhaiten kudottaessa tulostuu graafinen kuva. Itse näen
mallin tietokoneella mustavalkoisena. Tuotteen värimahdollisuudet perustuvat puoleenkymmeneen loimiväriin ja nykyisellään 25 kudelankaväriin, listasi
Antti maaliskuussa 2019.
Antin aloittaessa työt tehtaalla oli vielä jäljellä joitain
perinteisiä tuotteita, kuten ruutipusseja puolustusvoimille, kovikekangasta ilmanpuhdistimiin ja rahapusseja pankeille. Edelleen tehdään mankeliliinoja sekä
pyyhkeitä ja lakanoita sairaaloille.
- Erikoisuuksia ovat olleet mm. riippumattokankaat,
saunaviitat Saksaan, orkesterien nimikkokankaat
nuottitelineisiin,kirkkotekstiilitjanäyttämönesiriput.

Jatkuvaa uuden oppimista
Konekanta on uudistunut Antin pitkän uran aikana
tasaisesti. Edelleen on käytössä jokunen vuonna 1981
hankittu kutomakone, tosin useampaankin kertaan
päivitettynä. Niitä käytetään mm. lakana- ja pyyheliinakankaan valmistamiseen.

Antti Alalammi tarkkana, jotta loimilangat menevät sinne mihin on tarkoitettu.
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”

Kutomon toiminta on ollut jatkuvaa muutosta, niin tuotantotapojen kuin tuotteidenkin osalta. Antin kohdalla tämä on merkinnyt jatkuvaa työnkuvan muuttumista.

”

- Aiemmin tarvittaessa vaihdettiin koneiden rattaita,
nyt piirikortteja. Mekaaniset muutokset ovat siirtyneet piirikortteihin. Aikaisemmin koneissa oli aina
välillä säätö- ja korvaustarpeita, nykyiset koneet toimivat käytännössä ilman jatkuvia huoltoja. Toimintatarkkuus ja toiminnan hallinta on ensiluokkaista.
Käytössä on kolme eri tekniikkaa käyttäviä koneita;
vanhoja syöstäväkoneita, siepparikoneita ja lankaa paineilmalla syöttäviä ilmakoneita.
Kutomon toiminta on ollut jatkuvaa muutosta, niin
tuotantotapojen kuin tuotteidenkin osalta. Antin kohdalla tämä on merkinnyt jatkuvaa työnkuvan muuttumista.
- Kuvaavaa on, että vuonna 1989 talossa oli yksi tietokone, jolla Maiju hoiti yrityksen kirjanpitoa. Nykyisin meistä jokainen on tavalla tai toisella tietotekniikan kanssa tekemisissä.
Antti opiskeli 1990-luvulla työn ohella mekatroniikan
insinööriksi.
Maarit Ojaniemi tekee tehtaan lähettämössä
tuotteille ”viimeisen palveluksen”.
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Muualle lähtöä ei ole tarvinnut miettiä

V

irpi Pienimaa valmistui keväällä 1988 Kurikan
ammattikoulun vaatetuslinjalta. Ensimmäinen
työpaikka oli Jokipiin Pellava, eikä sitä ole sittemmin
tarvinnut vaihtaa.
- Joskus on mielessä käväissyt, pitäisikö muualle lähteä, mutta koskaan ajatus ei ole johtanut sen pidemmälle. Alan työpaikkoja ei ole nykyisin kovin paljon
tarjolla, eikä ole ollut mitään syytä lähteä muualle
samanlaisen työn perässä, naurahtaa Virpi yli kolmen vuosikymmenen kokemuksella.

”

Työtehtävät vaihtelevat tässä sopivasti, ja
piristävät mukavasti sarjatyötä. Jos samaa
saumaa ompelisi vuodesta toiseen, voisi
helpommin kyllästyä.

”

- Työtehtävät vaihtelevat tässä sopivasti, ja piristävät
mukavasti sarjatyötä. Jos samaa saumaa ompelisi
vuodesta toiseen, voisi helpommin kyllästyä.
Virpi on pitkän uransa aikana, ihan alkuvaiheen lyhyttä
kutomojaksoa lukuun ottamatta, työskennellyt ompelimossa. Tuotteet vaihtuvat koneella jatkuvasti, ja ovatpa

työkoneetkin vaihtuneet 3-4 kertaa vuosien aikana.
- Oman työni rikkaudeksi koen muutamat ”omat
tuotteet”, kuten patakintaat, saunatossut ja – päähineet. Ne täyttävät ehkä puolet työajastani. Kun uusia
ja erilaisia tuotteita on tullut työpöydälle, on samalla
saanut ehdottaa miten ne pystyy parhaiten toteuttamaan.
Aikaisemmin syksy oli enemmän ruuhkainen, kun
pääosa vuoden myynnistä keskittyy loppuvuoden neljälle kuukaudelle.
- Nykyisin työtä on pystytty aikaisempaa paremmin
jaksottamaan myös alkuvuodelle, mutta toki edelleen tietää vauhdin kiristyvän varsin pian kesälomilta paluun jälkeen. Joustavalla toimintatavalla
pystytään kuitenkin pitämään ruuhkat kurissa.
Yli kolmen vuosikymmenen aikana Virpi on nähnyt
monenlaisten tuotteiden virtaavan tuotannosta läpi.
Uudet suunnittelijat värittävät tuotantoa, samoin asiakkaiden ”omadesign-tuotteet”, vaikka ne eivät kovin paljon muuta varsinaista työnkuvaa.
- Olisi kiva tietää enemmän siitä mitä kaikkea täällä
pellavakutomossa on tehty vuosikymmenien aikana.
Nyt kun olen yksi yrityksen pitkäaikaisimmista
työntekijöistä, ei ole enää mukana vanhojen aiko-
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jen muistelijoita. Taloon tullessani mukana oli vielä
useitakin 30–40 vuotta työssä olleita. Se tuntui silloin mahdottoman pitkältä ajalta, mutta kummasti
se on vuosien aikana lyhentynyt, naurahtaa Virpi.

Legendaarisia ruutipusseja Virpi ei ehtinyt tekemään,
mutta rahapusseja oli vielä mukana hänen työhön tullessaan.

Varsinkin pellavafroteisten lahjojen kysyntä toi tarvetta myös nimien ym. ompelemiseen tuotteisiin. Sari Jaakola työssään.

Virpi Pienimaa valmistui keväällä 1988 Kurikan ammattikoulun vaatetuslinjalta. Jokipiin Pellava on hänen ainut vakinainen työpaikka.
Ompelutoiminta käynnistettiin 1960–70 –lukujen vaihteessa.
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Tuhansia pakkauksia asiakkaille

M

arraskuussa 1988 Jokipiin Pellavalle jouluapulaiseksi tullut Pirjo Tekoniemi on työskennellyt ompelimossa koko 30-vuotisen uransa ajan. Hän
aloitti tuotteiden tarkastajana, mutta pääosan vuosista
hän on toiminut pakkaajana. Välitöinä hän on toiminut mm. leikkaajana ja ompelijana.
- En tiedä miten paljon olen vuosien aikana pakannut
tuotteita hyvinkin erilaisiin pakkauksiin. Kun niitä
vilkkaimpina aikoina tulee tuhatkin pakkausta viikossa, kokonaismäärä on huikea. Päivittäistä pakkausten määrää en pysty sanomaan, koska erilaisiin
pakkauksiin kuluu aivan eri tavalla aikaa.
Ennen Pellavalle tuloa Pirjo ehti tekemään monipuolisen työuran eri yrityksissä.
- Pellava on minulle mieluisa työpaikka, työmatkaa
on vain kilometri ja täällä on erinomainen porukkahenki. Melkein kaikki alkuvuosieni työntekijät ovat
siirtyneet eläkkeelle, mutta talon henki on säilynyt,
kiittää Pirjo.
Tuotteita pakataan sekä Pellavan omiin pakkauksiin
että asiakkaiden toivomusten mukana. Käytännössä
kaikki asiakkaille menevät tuotteet pakataan, ellei asiakas toisin halua.

”

Rullapyyhe on kätevän kokoinen lahja
käsitellä ja toimittaa eteenpäin.

”

- Mitään tiettyjä sääntöjä ei pakkaamisessa ole, asiakas voi antaa hyvinkin poikkeavat pakkausohjeet.
Asiakkaan toiveet välittyvät meille tilauslistojen
kautta.
Erilaisia pakkauslaatikoita oli keväällä 2019 käytössä
seitsemän erilaista. Varsin paljon tuotteita pakataan
”piikkipahveihin”, joilla tuotteet voidaan ripustaa näytteille. Pakkauksen tulee olla toimiva ja kätevä käyttää.
- Joulun alla kootaan myös erilaisia lahjasettejä, joihin
voidaan haluttaessa liittää joitain oheistuotteita.
Nykyisin suuri osa tuotteista, mm. rullapyyhkeitä ja
kaitaliinoja, rullataan. Niissä pakkauksena voi olla laatikko, tai vaikkapa tuotteen ympärille asetettu vyö. Erityisesti asiakkaiden omadesign-rullapyyhkeiden myynti
on kasvanut voimakkaasti. Yksilölliset asiakastuotteet
ovat osaltaan muuttaneet myös pakkausten ulkoasua.
- Rullapyyhe on kätevän kokoinen lahja käsitellä ja
toimittaa eteenpäin.
Aikanaan käytettiin varsin paljon myös muovipakkauksia, mutta niistä on luovuttu sen jälkeen, kun tuli tietoa muovin luonnossa aiheuttamista ongelmista.

Pirjo Tekoniemi on kolmen vuosikymmenen aikana pakannut lukemattomia asiakkaille lähteviä tuotteita
erilaisiin pakkauksiin. Viimeisinä vuosina suurin tuoteryhmä ovat olleet rullapyyhkeet.
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Joululauluperinne on elänyt Pellava jo parikymmentä vuotta.
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Joululauluperinne elää

J

oululaulut yhdistävät eri sukupolvia yhteisen
perinnön äärelle ja siirtävät edellisten sukupolvien
perinnettä uusille sukupolville, muistutti rovasti Antti
Kuoppala laulattaessaan joululauluja Jokipiin Pellavan
henkilökunnalla.
- Joulu on muistamista, ei vain läheisten kesken, vaan
myös kaukaisempien, usein puutteellisissa oloissa
olevien lähimmäistemme muistamista.
Jokipiin Pellava täyttää vuonna 2020 komeat 100
vuotta. Tuona aikana yritys on toiminut perinteisten
tuotteiden puun, viljan, villan ja pellavan parissa. Tähän
jatkumoon sopii saumattomasti se, että yrityksen joululauluperinne on jatkunut nyt yhtäjaksoisesti 22 vuotta.
Kuoppala on toiminut laulunvetäjänä 21 kertaa.

- Meillä vuoden työnkulku painottuu syksyyn, lahjatalo kun pitkälle olemme. Jouluviikolla kiireet
alkavat vähitellen hellittää, ja koemme tärkeäksi
hengähtää joulun hienon sanoman äärellä, kertoi toimitusjohtaja Timo Laurila.
Kuoppala muistutti joululaulujen kuuntelemisen olevan vahva suomalainen perinne, mutta ehkä vielä tärkeämpää on päästä itse niitä laulamaan.
Hän laulatti väellä perinteisiä joululauluja, kuten
tietävästi vanhimman joululaulun Maa on niin kaunis sekä tunnetuimman joululaulun Jouluyö, juhlayö.
Toki mukaan mahtuivat myös suomalaisten viime vuosien suosikki Sydämeeni joulun teen sekä perinteinen
Joulun kellot, johon on nyttemmin sävelletty lisäyksenä
kaksi alkuperäisen runon säkeistöä.

Joululauluilla on vahva perinne Jokipiin Pellavassa. Hilkka Laurilan tullessa töihin, talossa pitkään työskennellyt
kutoja Martta Kujanpää muisteli usein alle kouluikäisen Riston laulupyyntöjä. Risto oli istunut villakehräämössä
puolalaatikon päällä ja pyytänyt Marttaa laulamaan Kodin kynttilät. Poika kuunteli tarkasti ja pyysi uudelleen ja
uudelleen samaa laulua. Tämä toistui useina vuosina joulun alla.
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Merkkipojasta aloitettiin, kaikki työt tutuksi

V

uonna 1928 syntynyt Vilho
tukit, jotka pysäytettiin sahan kohKotirinta aloitti työnsä
dalle puomilla.
Pystylänkosken Sahalla alle rip– Yhtenä kesänä tuli niin raju
pikouluikäisenä pojankloppina.
kaatosade, ettei puomi kestänyt
Ensimmäinen työmaa oli ns.
tukkien ja kasvaneen vesimäämerkkipojan työ, eli sahatun puurän painetta, vaan tukit karkasitavaran pituuden merkitseminen
vat eteenpäin. Onneksi tukkisuma
raamilta tulevaan tuotteeseen. Seupysähtyi Ahonkylän siltaan niin,
raavina vuosikymmeninä kaikki
että vain muutamia puita pääsi
sahan työtehtävät tulivat tutuiksi
siitä läpi.
– eikä vain sahalla. Vilho toimi
Tukit vedettiin joesta sahalle
myös kuorma-autossa apumiehenä
kiramoksi sanotulla kuljettimella,
ja jopa prässäsi kutomolla pellavajoka oli kiinteästi rakennettu
kangasta.
sahan kohdalle. Ahonkylän sillan
Työt sahalla jatkuivat vuoteen
kupeelle piti rakentaa tilapäinen
1959 saakka, jolloin hän siirtyi silkiramo, jolla karkuritukit saatiin
Vilho Kotiranta
loisen kunnansairaalan talonmieheksi.
nostetuksi joesta.
- Sahauskausi kesti tuolloin muutamia kuukausia
Sotien jälkeen sahalla oli eri tehtävissä, sahureista
keväällä ja kesällä. Sahaus aloitettiin kun puu suli
automiehiin, kolmisenkymmentä miestä ja pari reipaniin, että sahanterä pystyi siihen. Höyrykoneen
sotteista naista. Toinen naisista oli putupoikana ja toilauhdevesi piti joen sulana sahan kohdalla.
nen sahatavaran kärrärinä.
Jalasjoessa uitettiin silloin kolmen sahan puita. Ensin
Voima sahan ja koko tehtaan tarpeisiin tehtiin aluksi
virtaa valuivat alas Koskenkorvan Sahan ja sitten kurikhöyrykoneella ja myöhemmin imukaasumoottorilla.
kalaisen Velsan tukit. Niiden jälkeen tulivat Laurilan
Ne olivat herkkäsieluisia koneita, joita piti osata ”puhu-
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tella” oikein. Höyrykoneen perässä oli höyryturbiini,
jolla tehtiin kaikki Pystylänkosken Sahan ja Myllyn
tarvitsema sähkö.
- Jos imukaasumoottori ei lähtenyt käyntiin, tunkattiin kuorma-auton takapyörät ylös ja vedettiin siitä
hihna moottorille – jo lähti. Imukaasumoottorin
massiivinen vauhtipyörä painoi 6000 kiloa.

Suomussalmelle rautaa sahaamaan
Asseri Laurilan yrityksellä oli 1950-luvulla, viiden-kuuden vuoden ajan, saha myös Suomussalmella. Pohjanmaalta meni keväisin porukka pyörittämään sahaa.
Miehiä oli Jalasjärven lisäksi ainakin Peräseinäjoelta ja
Ilmajoelta. Sahan kuorma-auton päälle tehtiin pressukoppi matkan ajaksi.
- Minä opettelin siellä Lokomon höyrykoneen koneenkäyttäjäksi ja tuolloin parikymppisestä Juhani Laurilasta tehtiin pikakoulutuksella tälläri. Moni muukin
mies joutui opettelemaan uusia tehtäviä.
- Saha rakennettiin erittäin kauniin Kiantajärven rannalle. Puutavaraa hakattiin pääosin tunnetulta Raatteen taistelualueelta. Puissa oli paljon kranaatin
sirpaleita ja muuta rautaa. Miltei päivittäin joku raamin teristä karahti rautaan, ja taas tuli terotushommia. Aina ei terästä enää saanut käyttökelpoista työkalua, muisteli Vilho keväällä 2018.

Sahan päälle tukit vedettiin vaijerilla nippuina Kiantajärvestä.
Vilho muistelee tuota sotienjälkeistä aikaa hyvin
värikkäänä kautena, jossa riitti monenlaisia haasteita.
Kalusto oli huonokuntoista, kun esimerkiksi autojen
renkaita ei tahtonut saada mistään. Huolto- ja korjaustyöt tehtiin pääasiassa oman väen voimin.
- Suomussalmella riitti puuta tuhlattavaksi saakka. Paikalliset metsänomistajat ottivat puusta yleensä vain
tyvipölkyn ja jättivät muun osan puusta metsään.

Tukkinosturi oli kuin suuri lahja
Sotien jälkeen tukit kuormattiin auton kyytiin miesvoimin. Raskaat pölkyt eivät kovin helposti liikkuneet esimerkiksi tienvarsiojasta auton kyytiin.
- Vaijerikäyttöisten tukkinosturien saaminen autoihin
oli kuin taivaan lahja. Työ oli sen jälkeen helppoa,
vaikka vaijerinosturikin oli nykyajan vehkeisiin verrattuna varsin alkeellinen työkone.
Yksi hyvin vahvasti Vilhon mieleen jäänyt tehtävä oli
evakkoperheiden kuljettaminen sahan autoilla Kurikan
asemalta Jalasjärvelle..
Kun saha, mylly, kehräämö ja kutomo pyörivät
samanaikaisesti Pystylänkosken rannalla kävi työssä
noin sata henkilöä – pääosin lähialueelta.
- Vuoronvaihtojen aikana tehtaan kuja oli lähes mustanaan tulevia ja lähteviä työntekijöitä.
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Terttu Hack-Maunu tuli Pellavalle vuonna 1958 ja Aino Ristimäki vuotta myöhemmin. Molempien työura jäi muutamaan vuoteen.
Hilkka Laurilan aktiiviselle työuralle kertyi mittaa lähes 40 vuotta.
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Alkuvuosina mentiin tehtävästä toiseen

T

erttu Hack-Maunu aloitti työnsä Pellavalla 18-vuotiaana vuonna 1958. Seuraavana vuonna tehtaalle
tuli vielä vuotta nuorempi Aino Ristimäki. Molemmat
viipyivät talossa nelisen vuotta. Ensimmäiset pellavan
kutomokoneet oli hankittu muutamaa vuotta aikaisemmin, ja työkuva oli alkuvaiheessa hyvinkin monipuolinen.
- Tein kaikkea muuta, mutta en parsinut kudottujen
kankaiden virhepaikkoja. Olin märkärukilla, kuivarukilla, vyhtiämässä, karstaamassa, venytyskoneilla,
lankojen valkaisussa, puolaamassa, kutomassakin.
Kutomokoneilla tehtiin silloin valkoista lakanaa ja
salaveetia, pienillä koneilla pyyheliinoja ja mankeliliinoja, muistelee Terttu lähes kuusi vuosikymmentä
myöhemmin.
- Pyyheliinakangas toimitettiin Hämeenlinnan naisvankilaan, jossa ne ommeltiin valmiiksi.
Pellavakutomon kehittyessä tuli Ainon kanssa samanaikaisesti töihin kaksi muuta tyttöä.
- Aloitin kutomokoneella pyyheliinojen kutomisella,
mutta jouduin kuukauden kuluttua vaihtamaan
työtä, kun kutomakoneen liike aiheutti minulle jatkuvasti migreenin. Sen jälkeen olin pääasiassa esirukilla.

”

Kuivarukilla tehtiin kolmivuorotyötä, jolloin tytöt välillä ottivat tohdiksi mieskaverin. Ainakin kerran langat olivat yön jäljiltä
”finksin fonksin” koneella.

”

Esirukilla piti olla tarkkana, etteivät venytetyt nauhat
päässeet loppumaan – oli vaihdettava nauhat vauhdissa.
- Jos päästi nauhan loppumaan, oli kova työ vetää
nauha uudelleen koneeseen.
Molemmat neitoset asuivat postitalossa, eli ns. ”viiksihovissa”. Työmatka ei ollut pitkä, mutta yöllä vuorosta
tullessa sekin pimeä työmatka tuntui pitkältä.
Kuivarukilla tehtiin kolmivuorotyötä, jolloin tytöt
välillä ottivat tohdiksi mieskaverin. Ainakin kerran langat olivat yön jäljiltä ”finksin fonksin” koneella. Niiden
purkaminen koneelta teetti melkoisesti töitä. Työssä piti
olla tarkkana. Jos unohti itsensä, syntyi helposti pahoja
takkuja.
- Kuivaamon kuumuudessa oli tuskaista laittaa lankoja kuivumaan. Lankavyhrit kannettiin orrella,
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kymmentä vyhtiä kerrallaan, kuivaamoon. Myöhemmin saatiin käyttöömme kärry, jolla langat vietiin kuivaamoon.

Olkapäät kärventyivät
Ainon muistiin on jäänyt lähtemättomästi rakennuksen vintillä syttynyt tulipalo. Palokunnan ruiskuttaessa
vettä vintille, ja talonväen yrittäessä pelastaa alapuolella
olleita valmiita tuotteita ja raaka-aineita, kuumaa vettä
tippui heidän päälleen.
– Hartioille tippunut kuuma vesi aiheutti olkapäille
palorakkoja, joihin piti hakea vilvoitusta viereisestä
joesta, muistelee Aino.
Kutomon puolelle tuli ei päässyt leviämään, mutta savuja vesivahinkoja sinne tuli. Risto Laurilan mukaan palon
alkusyytä ei varmuudella saatu selville, mutta yhtenä
mahdollisena syynä pidettiin välikaton päälle levitettyjen tyhjien kalkkisäkkien itsesyttymistä, ja tulen leviämistä siitä lämpöeristeisiin.
Pellavan käsittely nosti ilmaan pölyä. Tertun mukaan
se ei kuitenkaan ollut työntekijöille vaarallista. Taisi olla
jopa terveellistä.
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Kutomokoneessa vauhdilla liikkuva ”syöstävä” tarttui välillä kiinni lankoihin, ja lensi vauhdilla koneesta.
Yhden koneen kohdalla se paiskautui samalla ikkunasta
ulos. Mylläri niitä välillä kantoi takaisin kutomoon.

Kumisaappaat koppuralle
Terttu muistelee miten märkärukilla meni uudet
kumisaappaat nopeasti koppuroiksi. Käytetty öljy, pellavasta irronnut öljy ja kuuma vesi oli niille tuhoisa
ympäristö.
Työnteko oli tuolloin eräällä tavalla hyvin vapaata,
eikä työturvallisuussääntöjä juuri ollut. Erimerkiksi
märkäpuolen rullia ei saisi nykyisin ihmisvoimin nostaa.
Tämän kirjoittajaa valistettiin siitä, että aivinaa
kudottiin pellavan sydänlangasta ja rohdinta pintalangasta.
Asseri Laurila oli tyttöjen työvuosina jo jättäytynyt
sivuun arkipäivän työstä, vaikkakin hänet aina joskus
näki tehtaalla. Juhani oli tuolloin yrityksen suitsissa,
Riston ollessa vielä opiskeluvaiheessa. Varsin moni tuon
ajan tytöistä muistelee Riston ja Norbackan Ukin härnänneen heitä, ja päinvastoin – nuoria kun oltiin.
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Muistojen kerässä riittää purettavaa

T

ätä kirjaa koottaessa kerättiin Jokipiin Pellavan entisiä työtekijöitä pienryhmissä, 3-4 henkilöä, muistelemaan omaa aikaansa yrityksessä. Kun muistelijoiden työvuodet jakaantuivat 1950-luvulta 2010-luvulle,
muistot ovat luonnollisesti kovin erilaisia. Samalla ne
kuitenkin kertovat myös siitä, millaista elämä yleensä ja
erityisesti työelämä oli silloin, kun vielä ei ollut kännyköitä ja tietokoneita. Silloinkin pärjättiin.
Vuosina 1942 ja 1943 syntyneet Terttu Ikola (os.
Takala) ja Anna-Liisa Kotila (Pankko) työskentelivät silloisella Pellavakehräämöllä 1960-luvulla. Terttu
työskenteli sekä kuiva- että märkäkehrääjänä. ja myös
kutojana. Anna-Liisan virallinen ammattinimike oli
loimaaja. Heidät kuitenkin tunnettiin paremmin ”luojina”, tehtävänään kankaiden loimen tekeminen.
Molemmat naiset tulivat työhön alle parikymppisinä
neitosina, ja olivat talossa muutaman vuoden. Sen jälkeen molempien naisten tie vei maatilojen emänniksi,
Terttu Isokyröön ja Anna-Liisa Jalasjärven Yli-Koskuelle.
- Asuin Luopajärvellä, josta oli tultava polkupyörällä
töihin, satoi tai paistoi. Talvisin polkupyörä oli miltei
kannettava auraamattomalla tiellä kolmostien varteen. Tehtaalla onneksi pääsi pannuhuoneeseen läm-

mittelemään. Eväspussit ja maitopullot olivat usein
jäässä, muistelee Anna-Liisa.
Oman jännityksensä aamuun toi alueella esiintynyt itsensäpaljastaja. Viimeisen työvuotensa Anna-Liisa kulki Sarpon linja-autolla Yli-Koskuelta saakka.
Kurikan Oppaanmäellä asuneella Tertulla tiet olivat
aurattuja, mutta pakkasia ja sateita riitti hänellekin.

Villaa kehrättiin vielä 1960-luvulla
Jokipiin Pellavan satavuotinen yrityshistoria on monipuolinen. Jokipiissä toimivat eri aikoina saha, mylly,
villakehräämö, pellavakehräämö ja -kutomo. Anna-Liisan ja Tertun työvuosina pääpaino oli pellavassa, mutta
myös villaa kehrättiin asiakastyönä.
- Vielä 1960-luvun puolella villakehräämö oli toiminnassa. Muistan tuoneeni Yli-Koskuelta emäntien villapusseja kehräämöön, kertoo Anna-Liisa.
Märkäkehräämän käyttö perustui, työn hankaluudesta
huolimatta siihen, että sillä saatiin aikaan kuivakehräystä kestävämpää ja ohuempaa lankaa.
Anna-Liisa aloittaessa ”luojana” itse kehrätty, epätasaisempi lanka, aiheutti jatkuvia ongelmia mm. langan
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katkeamisena. Kun sitten siirryttiin parempilaatuisiin
ostolankoihin, nämä ongelmat loppuivat.
- Kyllä siinä sai senkin jälkeen olla asialla, kun loimeen saattoi tulla satojakin lankoja – ja jokainen piti
tulla omalle paikalleen. Kaikenlaista sattui. Kerrankin oli yksi värillinen lankakerä kateissa. Sitä etsittiin
tosissaan, mutta ei löytynyt – eikä ole ilmeisesti löytynyt vieläkään, naurahtaa Anna-Liisa.
- Kun aloitin loimaamisen, en uskonut sitä koskaan
oppivani. Lisäksi mestari oli usein hoputtamassa,
kun uusia loimia tarvittiin kutomakoneille.

”

Töitä tehtiin urakalla ja yritin tosissani kasvattaa kutomaani määrää. Mielestäni se
kasvoikin mukavasti, mutta ei kuitenkaan
näkynyt tilipussissa. Suutuin ja jäin seuraavana päivänä kotiin. Aloitin oman työtaistelun.

Yksityinen työtaistelu

”

Kutojana toimiessaan Terttu sai käyttöönsä uuden
”automaattikoneen”.
- Töitä tehtiin urakalla ja yritin tosissani kasvattaa kutomaani määrää. Mielestäni se kasvoikin mukavasti,

mutta ei kuitenkaan näkynyt tilipussissa. Suutuin
ja jäin seuraavana päivänä kotiin. Aloitin oman työtaistelun. Juhani Laurila oli sitten tavannut isäni ja
lähetti terveisiä, että tulisin töihin.
- Työtaisteluni jäi vain päivän mittaiseksi, mutta
palkka parani, hymyilee Terttu Ikola.
Nuorista naisista kun oli kysymys, nuorilla oli ja on
omat tarpeensa. Lauantaisinkin oltiin puoli päivää
töissä, minkä jälkeen oli jo kiire valmistautua tansseihin, mutta…
Rahasta oli huutava pula ja Juhanilta piti arastellen
mennä pyytämään kottia.
- Juhani ymmärsi tärkeän tarpeen ja aina pyydettäessä saimme tanssirahat. Vasta vuosikymmeniä
myöhemmin hän kertoi miten lujasta ”kottirahat”
piti monesti meille tytöille kaivaa, muistelee Terttu
Ikola.
- Työ oli raskasta ja väsyneinä poljettiin pyörällä
takaisin kotiin. Nuorina kuitenkin jaksettiin tehdä
työmme ja olihan työpaikalla myös paljon hauskoja
hetkiä. Paljon on hienoja muistoja sekä työstä, työantajasta että työkavereista. Laurilan Risto ja Norrbackan Uki olivat samanikäisiä kuin me ja härnäsivät
meitä – ja päinvastoin, muistelevat Anna-Liisa ja
Terttu.

Anna-Liisa Koskiniemen, Terttu Ikolan ja Anna-Liisa Kotilan muistellessa työaikaansa, kuului aina välillä naurunpyrskähdyksiä.
Risto Laurila oli jo heidän aikana yhtiössä joka paikan hälppärinä.
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Millä näitä oppii käyttämään?
Anna-Liisa Koskiniemi (s.1938) tuli Pellavalle töihin
vuonna 1971. Työura kesti yli 25 vuotta. Työmatka ei
hänelle tuottanut vaikeuksia, sitä oli vain parisataa metriä. Perhettä oli kertynyt viisi poikaa, joten ajankulua
riitti kotonakin. Lisäksi Anna-Liisa oli pitänyt kotona
pientä kauppaa.
- Yrittäjät ja työväki olivat tuttuja, mutta koneisiin
piti suhtautua kunnioittavasti – opinko niitä käyttämään. Mestari Jussi Pärenkö ja työkaverit olivat kuitenkin kärsivällisiä opettajia.
- Koneet olivat silloin tosi vanhanaikaisia nykyisiin
automaattikoneisiin verrattuna. Niissä ei ollut vielä
loimenvartijoita. Monet takut piti selvittää, kun kone
vain jatkoi menoaan, vaikka loimi oli poikki. Reikäkorttiketjut menivät usein poikki. Kerrankin aloittava kutoja tuli hätääntyneenä kertomaan, ettei kone
”kirjoita” enää. Korjausten jälkeen kirjoitustaito taas
palasi.
Anna-Liisa kiittelee työn monipuolisuutta. Jokaiselle
päivälle oli omat haasteensa. Oman vaikeutensa tuotti
mestari Pärengön rakentamat froteekoneet. Yhdellä
kutojalla oli valvottavanaan 5-7 konetta. Askelmittari
olisi näyttänyt hurjia lukuja.

70

Työ helpottui koneiden uusimisen
mukana
- Kerran yksi kone kuumeni liikaa ja syttyi palamaan.
Meillä oli kova hätä, mutta mestari Antti Myllymäki
tuli paikalle rauhallisesti kävellen ”missäs täällä pallaa”. Siinä oli isompi katastrofi mahdolllinen, mutta
onneksi vain yhden koneen loimet paloivat.
Muutama sähkölakkokin osui Anna-Liisan työuralle.
Yhden lakon aikana sähköä sai vain aamun kolmen ja
kahdeksan välillä. Silloin mentiin kiltisti yöllä töihin.
- Perhekin oli välillä kiireapuna. Tehtiin hapsuliinoja.
Pojat pärvöttivät kotona liinan päistä 10 senttiä ja
solmivat loimet hapsuiksi.
Yksi kutomon työtekijöiden ikimuistoisista hetkistä
oli, kun 11 henkilön lottoporukka voitti vuonna 1992
puolet silloisesta loton päävoitosta.
- Niillä rahoilla saatiin perheissä monta asiaa kuntoon,
muistelee Anna-Liisa.
Koskiniemet asuivat aivan Pellavan ”Viiksihoviksi” kutsutun asuintalon vieressä. Heillä ei kaikin ajoin tarvittu
televisiota, siksi värikästä elämää naapurissa ajoittain
elettiin. Viiksihovi oli ollut Kurikan Myllykylässä myllynä, ja muutettiin siirron jälkeen asuintaloksi. Talossa
toimi aikanaan myös Jalaston posti.

100 vuotta 1920–2020

Joulun alla ei ehtinyt juuri kissaa sanoa

J

okipiin Pellavan vuosittaisesta liikevaihdosta tehdään suuri osa joulun alla, jolloin sekä yksittäiset
asiakkaat että yritykset hankkivat joululahjojaan. Viimeisinä viikkoina ennen joulua ompelimossa tehdään
täysiä työpäiviä kovalla kiiruulla.
- Taukojakaan ei olisi ehtinyt pitämään, mutta pakkohan niitä oli pitää. Muistan kerran, kun mestari-Antti määritteli tauot turhuuden turhuudeksi,
kertoo ompelimossa 27 vuotta työskennellyt Anita
Vänni. Hän tuli Pellavaan Viljanmaalta.
Monilla ompelijoilla oli työkokemusta aiemmista työpaikoista. Hannele Hantula tuli taloon 16 vuodeksi
Tiklaksen ja Lennolin kautta. Leena Kankaanpää työskenteli ennen Pellavaa Jalasvaatteella.
- Olin Pellavalla töissä miltei 20 vuotta, ja sen jälkeenkin vielä tarvittaessa. Edelleen olen valmis tulemaan,
jos ja kun tarvitaan, lupaa vuonna 2016 eläkkeelle
jäänyt Leena.
Kun kolmikko kokoontuu muistelemaan työtään
ompelimossa, päällimmäisenä ovat erilaiset sattumukset. Aikanaan ne eivät aina naurattaneet, mutta aina
niistä selvittiin.

Ompelimossa silloin tällöin piipahtaneilla riitti
ihmettelemistä siinä vauhdissa, millä ompeleminen
eteni. Siihen liittyen usein kysyttiin ”harsitteko te ompeluksen ensin muotoonsa”. – Siinä se aika olisi mennyt.
- Muuan mies oli jättänyt vaimonsa myymälään ja
lähti kiertämään talossa. Kun hän hetken seurasi
meidän ompelijoiden työtä, hän tuumasi hartaan
totisesti ”kyllä meidänkin emäntä ompelee, mutta
ei siitä tule helevitin mitää”, naurahtaa Leena Kankaanpää.
Useimmiten ompelijalla oli käytössä oma nimikkokone,
mutta tarvittaessa piti konetta vaihtaa. Leena muistelee
käyttäneensä viittäkin eri konetta, työn sitä vaatiessa.
- Kerran meille tuotiin iso kones, jolla piti pystyä tekemään kaikkea tarpeellista, mutta välillä se meni
aivan finksin fonksin, muistelee Anita.
Kerran Anitalle ehdotettiin koneen vaihtoa, mutta
hän ei siihen suostunut. Syykin oli pätevä. Juuri siltä
koneelta oli kolme edellistä käyttäjää lähtenyt äitiyslomalle…
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”

Kun tuotteisiin alettiin kutoa
esimerkiksi kuntien ja yritysten
nimiä, sai työn ohella samalla
oppia Suomen maantiedosta.

Maantietoa oheisoppina

”

Kun tuotteisiin alettiin kutoa esimerkiksi kuntien ja
yritysten nimiä, sai työn ohella samalla oppia Suomen
maantiedosta.
- Uusiakin kuntia perustettiin. Esimerkiksi Keuruusta
tuli Keruu ja Hinnerjoesta Hinnerjoi. Myöhemmin
esimerkiksi hirvi saattoi seisoa tuotteessa päällään.
Harvinaisia nämä virheet olivat, mutta niistä riitti
silloin pitkäksi ajaksi iloa.
- Joskus 1970-luvun lopulla asiakkaalta tuli takaisin
erä mankeliliinoja. Kun niitä tutkittiin, ne eivät edes
olleet meillä kudottuja, kertoo Hannele.

Hän aloitti Pellavalla 1978. Tuolloin tehtiin vielä paljon
yksinkertaisia pyyheliinoja mm. rautateille, poikkilakanoita sairaaloille ja muita massatuotteita.
Pellavalla on ollut vuosikymmenien saatossa erittäin
pitkiä työsuhteita, mutta kaikki eivät työtä jaksaneet.
Lyhimmillään työsuhde jäi päivän mittaiseksi..
- Yrityksessä oli hyvä yhteistyön henki. Lisäksi työnantajat järjestivät meille erilaisia reissuja, joulujuhlia,
mökkijuttuja, kuntoilutapahtumia… Esimerkiksi
kesäloma päätettiin aina Riston ja Hilkan mökillä
Virroilla.
Ennen kesälomaa ja vastaavasti ennen joulua pidettiin
porukalla siivouspäiviä, muutoin jokainen siivosi oman
työpisteensä.
Karvialta Jalasjärvelle muuttanut Leena kertoo heti
viehättyneensä vanhaan tehdasmiljööseen, joka osaltaan loi taloon perinteisen työilmapiirin.
Ikäviäkin muistoja vuosikymmeniin mahtuu, päällimmäisenä kaksi järkyttävää kuolemantapausta.

Ompelimoon otettiin joskus joulun kiireapulaiseksi tyttö, joka toistuvasti kyseli, eikö työtä voisi tehdä istualtaan.
Hän toisteli usein itsekseen ”kyllä penkki olisi kova sana”. Hilkka meni eräänä päivänä auttamaan häntä tuotteiden
pakkaamisessa. Tyttö kysyi Hilkalta miten kauan hän on ollut Pellavalla työssä. Kun Hilkka kertoi pian täyttyvän
40 vuotta, tyttö ei voinut millään käsittää, että samassa työpaikassa voi olla niin pitkään. Seuraavana aamuna ei
hän enää tullut töihin, työvaatteetkin jäivät kaappiin.

Leena Kankaanpää, Anita Vänni ja Hannele Hantula työskentelivät ompelimossa yhteensä yli 60 vuotta.
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Pellavalla viihdyttiin pitkään

U

seimmille kylään tai lähikyliin vakituisesti asettuneille työntekijöille Jokipiin Pellavasta muodostui pitkäaikainen työpaikka. Kolmen vuosikymmenen, ja ylikin, työurat eivät ole harvinaisia.
Kun työhön tuli pääasiassa nuoria naisia, heidän
työuransa saattoivat jäädä perheen perustamisen vuoksi
muutamiin vuosiin. Monet heistä siirtyivät maatiloille emänniksi, ja esimerkiksi kolmostietä 1960-luvun
alussa rakentamaan tulleet miehet veivät nuoria naisia
mukanaan.
Kutomon työntekijät työpaikkakoulutettiin uusiin
tehtäviinsä aiempien työntekijöiden toimesta.
Tehtävät saattoivat vuosien kuluessa muuttua
moneenkin kertaan. Valintaperusteetkin vaihtelivat.
Vuonna 1982 loimaajana aloittanut Leena Hulkko
muistelee, miten Risto Laurila tuli kysymään häntä
työhön – kun sinä olet niin pitkä. Leena sentään oli
peräti 165 sentin mittainen! Loimaajan työssä pituudesta oli hyötyä.
- Edeltäjäni käytti loimatessaan vain täysiä lankakeriä.
Minulle riitti pitkäksi ajaksi keränloppuja, muistelee
Leena.
Leenan, Liisa Puiston ja Anneli Kuusisen työurat kestivät kolmisen vuosikymmentä. Aila Katajisto oli työssä

viitisen vuotta, ennen kuin perheen kasvamisen myötä
siirtyi emännäksi.
- Työpaikka oli lähellä ja palkkapussi tuli käteen joka
toinen viikko. Ensimmäisellä tilillä hain Asusteesta
talvitakin ja rahaa riitti vielä pakkaskenkiinkin. Se
oli juhlapäivä, muistelee Aila.
Aila kulki Luopajärveltä töissä polkupyörällä, satoi tai
paistoi. Hän olisi halunnut muuttaa Pellavan asuintaloon, lähelle tehdasta. Siihen isä ei kuitenkaan antanut
lupaa.
- Kun menin Katajiston kanssa naimisiin, sinne sain
sentään muuttaa, hymyilee Aila.
Palkkapussista siirryttiin 1980-luvulla pankkitileille
tapahtuvaan palkanmaksuun. Se epäilytti monia työntekijöitä.
- Kivelän Aune ja minä olimme viimeiset, joille palkka
maksettiin pusseissa, muistelee Anneli Kuusinen.
Pitkiin työuriin mahtuu monenlaisia muistoja. Liisa
Puisto muistaa sen ajan, kun valtiolle tehtiin ruutipusseja.
- Pärengön Jussi oli uskossa oleva mestari, eikä suostunut käyttämään niin sotaisia nimiä. Hän puhui aina
valtion kankaasta.

Pellavan työhön tulijat olivat yleensä nuoria naisia. Osan heistä miehet veivät mennessään varsin pian. Aila Katajisto (toinen vas.)
siirtyi emännäksi viiden vuoden jälkeen. Leena Hulkolle, Anneli Kuusiselle ja Liisa Puistolle työvuosia kertyi kolmisenkymmentä.
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Kutomon perustuotantoon kuuluivat pitkään mm.
sairaaloille toimitetut poikkilakanat, Suomen ja Ruotsin rautateille menneet pyyhkeet sekä mm. Ruotsin postille toimitetut sini- ja punaraitaiset pyyhkeet.
Monia muitakin todella pitkäaikaisia tuotteita on ollut
tuotannossa mukana. Yksi erikoisuus oli Suomen Pankille toimitetut rahapussit, joita jalasjärveläissyntyisen
Pentti Lumiahon kuljetusliike pitkään kuljetti ympäri
Suomea.
Pellavafrotee oli suuri muutos tuotevalikoimaan ja
myöhemmin ovat voimakkaasti lisääntyneet eri suunnittelijoiden luomat kattaustekstiilit. Niiden valmistuksen mahdollistivat tietokoneohjatut kutomakoneet.
Mekaanisilla jacquard-korteilla kuviot olivat rajallisia.

Kutomakoneita pestiin petrolilla
Aikanaan kutomokoneita pestiin petrolilla, jolloin hallin ilma oli harmaana petrolin höyryistä. Piti olla varovainen, etteivät petrolihöyryt syttyneet palamaan.
Tehtävät vaihtelivat ajan ja tarpeiden mukana. Esimerkiksi Leena työskenteli loimaajana, ompelijana,
kutojana ja pakkaajana. Eläkepäivät alkoivat vuonna
2015, mutta tarvittaessa hän on myöhemminkin palannut töihin.
Anneli Kuusisen pitkän uran alkuvaiheessa hänen
työtään oli kudelankojen puolaaminen. Kun puolaami-
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”

Yhden pojan polkupyörä pyrki usein jäämään illalla Jokipiin kahvilan seinustalle.
Kun hän aamulla käveli raskain askelin
kohti työpaikkaa, piti välillä antaa apua ja
ottaa hänen pyörän jopparille.

”

nen vähitellen väheni, työnkuva muuttui selvästi monipuolisemmaksi – missä milloinkin tarvittiin.
- Olin moniosaaja, naurahtaa Anneli.
Liisa Puisto oli kutojana käytännössä koko työuransa
ajan. Työ muuttui jatkuvasti sen mukaan, miten konekantaa uudistettiin ja kehitettiin. Eläkkeelle hän jäi
vuonna 2014, jolloin kutomossa oli rinnakkain käytössä vuosikymmenien takaisia mekaanisia kutomakoneita, joita toki oli moneen kertaan päivitetty, sekä
eri kehitysvaiheiden mukaisia elektronisesti tai tietokoneella ohjattuja koneita.
Konesalissa oli melkoinen meteli, kun 10-20 konetta
louskutti täysillä. Kuulosuojaimia oli tarjolla, mutta
kaikki eivät ilmeisesti koskaan ottaneet niitä jatkuvaan
käyttöön.
Nuorten ihmisten tapaan työpaikalla harjoitettiin
milloin millaistakin pientä kujetta. Aila muistaa laittaneensa Norrbackan Ukin piipunpesään vettä. Siitä riitti
puhetta vuosikymmeniksi, vaikka Uki ei täyttä varmuutta tekijästä saanut.

100 vuotta 1920–2020

- Yhden pojan polkupyörä pyrki usein
jäämään illalla Jokipiin kahvilan seinustalle. Kun hän aamulla käveli raskain
askelin kohti työpaikkaa, piti välillä
antaa apua ja ottaa hänen pyörän jopparille.

Arpa suosi lottoporukkaa
Vuonna 1992 arpa suosi Pellavan työntekijöiden 11 henkilön lottoporukkaa. He voittivat puolet silloisesta päävoitosta, eli henkilöä kohti 154 000 markkaa.
- Sillä paikattiin perheissä monia rahanreikiä, muistelevat Liisa Puisto ja Anneli
Kuusinen.

Pellavafroteiset
kylpytekstiilit ovat Pellavan
tunnettuja tuotteita.
Tuotantoon sisältyy myös
muista kuoseista tehtyjä
kylpytekstiilejä, kuten tämä
sileästä pellavakudoksesta
tehty Graniitti -kylpytakki.
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Yhdessä tekemällä

J

okipiin Pellavan henkilökunta on viimeisen 25
vuoden aikana toteuttanut suorastaan hengästyttävän määrän erilaisia liikunta-aktiviteettejä ja muita
erilaisia tapahtumia. Lukumääräisesti eniten on ollut
liikuntatapahtumia, mutta myös kulttuuria ja erilaisia
yhteistempauksia on järjestetty.
Tähän ei voi tallentaa kaikkea mitä on tehty, ja tokkopa niitä kaikkia edes muistetaan.
Kiuaskallion laskettelurinteessä on parhaimmillaan oltu vuosittain. Seinäjoella on juostu (?) Kartanon
Kymppejä ja osallistuttu Yli yön tempauksiin.
Pohjanmaan Liikunta- ja Urheilun sekä Jalasjärven
liikuntatoimen kanssa on järjestetty monenlaisia ohjattuja kuntotapahtumia ja –testauksia. On mm. pelattu
sulkapalloa, lentopalloa, järjestetty kuntosalia, spinning-iltoja, suksihuoltokoulutusta, uintikampanjaa…
Liikuntaa on vauhditettu omilla liikuntakorteilla.
Tuloksia on seurattu mm. kävelytesteillä.
Ohjattuja Tyky-päiviä on järjestetty mm. Kuortaneen urheiluopistolla. Ainakin kerran mukana oli myös
juoksutesti.
Yhden pikkujoulutapahtuma yhteydessä järjestettiin
ampumaradalla, kouluttajan ohjauksessa, pienoiskivääriammuntaa. Jostain syystä tuloksia ei ole säilytetty!

”

Paljon laihduttiin –
ja taas lihottiin.

Kulttuuria ja shoppailua

”

Ankaran kuntoilun vastapainona ovat olleet erilaiset kulttuuri- ja tapahtumapäivät; teatteria, musiikkia,
tutustumiskäyntejä isoihin kioskeihin, kuten IsoOmenaan, Koskikeskukseen, Ideaparkkiin, Ikeaan…
Yksi osa kuntoilua olivat ns. läskiväijyt. Maiju Alatalon arvion mukaan paljon laihduttiin – ja taas lihottiin.
Viime vuosina liikuntatapahtumien määrä on ikään
kuin hieman vähentynyt. Kaikkein aktiivisimmilla
liikuntamäärät ovat olleet varsin huikeita. Maiju on
tänä aikana juossut neljä maratonia, ja nujertanut näin
kahteen maratoniin yltäneen Timon. Vastapainoksia
Timo on kuutena viime vuonna hiihtänyt viisi kertaa
Vasa-hiihdon Ruotsissa. Matka on 90 kilometriä!

Erilaiset yhteiset tempaukset ovat vahvistaneet työporukan yhteishenkeä. Tässä lähdetään ohjatulle yhteislenkille.
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Vuosikymmenien kuluessa on sauna- ja kylpytekstiilejä
tehty lukematon mallivalikoima.

80

100 vuotta 1920–2020

81

JOKIPIIN PELLAVA

82

100 vuotta 1920–2020

83

JOKIPIIN PELLAVA

84

100 vuotta 1920–2020

85

JOKIPIIN PELLAVA

86

100 vuotta 1920–2020

87

JOKIPIIN PELLAVA

88

100 vuotta 1920–2020

89

JOKIPIIN PELLAVA

90

100 vuotta 1920–2020

91

JOKIPIIN PELLAVA

92

100 vuotta 1920–2020

93

JOKIPIIN PELLAVA

94

100 vuotta 1920–2020

95

JOKIPIIN PELLAVA

96

100 vuotta 1920–2020

97

JOKIPIIN PELLAVA

98

100 vuotta 1920–2020

99

JOKIPIIN PELLAVA

100

100 vuotta 1920–2020

101

JOKIPIIN PELLAVA

Risto ja Hilkka Laurilan poika, tekstiiliinsinööri Markku Jaakko Juhani Laurila
(s.3.2.1968) tuli yhtiöiden osakkaaksi ja hallitusten varajäseneksi vuonna 1988.

Koko kylän yritys
Jokipiin Pellavan 75-vuotinen historia on samalla
monen kyläläisen ja monen kylän perheen historiaa. Vuosikymmenien aikana yritys on työllistänyt
pidemmän tai lyhyemmän ajan lukemattomia alueen
ihmisiä. Uusimmat heistä tulivat Jokipiin ja Luopajärven alueelta, mutta monet kävivät työssä kauempaakin. Monista perheistä oli samanaikaisesti työssä
useita henkilöitä.
-Usein puhutaan siitä, miten tärkeää hyvä henkilökunta on yrityksen toiminnalle ja menestykselle.
Meidän tapauksessamme tämä korostuu, koska yrityksen toiminta on pitkälle perustunut työntekijöiden ammattitaidon, tunnollisuuden ja ahkeruuden
varaan, sanoo yritystä 36 vuotta johtanut Juhani
Laurila.

Kerttu Laurilan 85-vuotispäivänä,
syyskuussa 1983, kuvaan tulivat myös
pojat Juhani ja Risto
sekä miniät Elsa ja Hilkka.
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Yrityksen palveluksessa on ollut muutamia erittäin pitkäaikaisia työntekijöitä. Kertaajana aloittanut, mutta konttoritehtävissä elämäntyönsä tehnyt Eeva
Koski palveli samaa työnantajaa 45 vuotta. Yli neljän vuosikymmenen ajan oli
työssä myös kehrääjä ja loimaaja Aune Kivelä. Mylläri Veikko Kuusisaari palveli taloa vain pikkuisen vaille 40 vuotta.
Vuosikymmenien aikana on yrityksen palveluksessa ollut lukuisia pitkäaikaisia työntekijöitä. Tässä yhteydessä ei ole mahdollista mainita heistä kuin
pieni osa. Pitkään olivat työssä muun muassa sahanhoitaja ja remonttimies
Uuno Viitala, remonttimies Eino Kuusinen, kehruumestari Mauno Ritalahti,
karstaaja Martta Hanka, kehrääjä Martta Kujanpää, kehruu- ja kutomomestari
Elo Ahlqvist, kutomomestari Antero Koppila, kutomomestari Juhani Pärenkö,
koneenhoitaja Yrjö Samppala, sahanhoitaja Väinö Ohraniemi sekä karstaaja ja
esikehrääjä Alma Haanpää.

100 vuotta 1920–2020
Vuonna 2010 Jokipiin Pellavan henkilökunta kokoontui juhlimaan yrityksen 90-vuotista toimintaa.
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Koko ajan on tuotantoa ja tuotteita kehitettävä. Nämä uudet tuotteet olivat muiden rinnalla esillä lokakuussa 2019.
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P

ystylänkosken Sahan ja Myllyn
perusti vuonna 1920 Asser Laurila.
Hän avioitui vuonna 1927 Kerttu Lindmanin kanssa. He toimivat yrittäjinä
1950-luvulle saakka. Tuona aikana toiminta laajeni niin, että sahan ja myllyn
rinnalle perustettiin villa- ja pellavakehräämöt sekä pellavakutomo. Tuolloin yrityksiin kuului myös muutamien vuosien
ajan sahat Virroilla ja Suomussalmella.
Toisessa sukupolvessa yritystä johtivat
veljekset Juhani ja Risto Laurila, rinnallaan puolisot Elsa ja Hilkka. Eri vaiheiden jälkeen yritys keskittyi 1970-luvun
alussa pellavakutomon toimintaan.
Kolmannessa sukupolvessa yrittäjinä toimivat serkukset Timo ja Markku Laurila.
Yritys muutti nimensä Jokipiin Pellavaksi
vuonna 1989.

