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- Perhejuhlien pitopaikka -

Järjestämme ryhmille tilauksesta

 jouluruokailuja
Varaa ajoissa

PAINATUKSET
BRODEERAUKSET
TARRAT
TYÖVAATTEET
LIIKELAHJAT

040 545 8892
ti-pe 10-16
la 10-14

sirkanmisir@gmail.com
Vaasantie 370, Jalasjärvi
www.misir.fi

Joulun
liikelahjat

omalla logolla

Sirkan MiSir

Huom!
Tehdastoimituserien

toimitusaika on
yli kuukausi

Tilaa
ajoissa

Iloa kauneudesta syksyyn! 
- Kauneuden tähden jo yli 23 vuotta! -

Raija Kallio-Majanen
Ilmaista ihonhoito- ja meikkineuvontaa
0500 457 259                 www.mkcosmetics.fi

Ilahdu & Ilahduta!

Salmelan Kukka
Kirkkotie 2, Jalasjärvi

puh. 456 0345, 0400 550 345
www.salmelankukka.fi

Matot, haalarit ja 
kodin isommat pyykit

Samulin IT-apu
Tietokoneet, puhelimet, 

tulostimet sekä 
muut laitteet

Huollot, opastus 
ja käyttöönotto

Jalasjärvi ja lähialueet
Soita 044 2005 982

AUTOSÄHKÖ- JA VAUNUHUOLTO

* Lisälämmitinhuollot ja -korjaukset
* OBD-testaus ja pakokaasupäästömittaukset
* Startti- ja laturikorjaukset
* Lohkolämmitin- ja vetokoukkuasennukset
* Asuntovaunujen kosteusmittaukset ja kaasuhuollot
* ym. autosähkötyöt

Tmi Taisto Kantola
Hallitie 10, 61600 Jalasjärvi p. 0500 768 232

TerhI rINTALA

Suomalaisen Työn Liiton 
toimesta vietetään nyt Ter-
vetuloa meille -viikkoa. Sen 
kunniaksi sekä Jokipiin Pel-
lavalla että Lennolilla viete-
tään avoimien ovien päiviä, 
jolloin tuotantoon pääsee 
tutustumaan.

– Tämä osuu hyvin yk-
siin kotimaisen tuotannon 
merkityksen kasvun kans-
sa. Tämän syksyn Habita-
re-messuilla kysyttiin yhä 
uudestaan, missä meidän 
tuotteemme valmistetaan. 
Kyllä oli hienoa sanoa, et-
tä nämä esillä olevat päi-
väpeitteet ommellaan Ja-
lasjärvellä, toimitusjohta-
ja Pirjo Pystykoski-Sopa-
nen kertoo.

Pystykoski-Sopanen sa-
noo, että vastuullisuus tuot-
taa lisäarvoa sekä kuluttajil-
le että valmistajille.

– Siihen sisältyy myös ko-
timaisuus. Jo aikaisemmis-
sa tutkimuksissa on näky-
nyt kotimaisuuden arvos-
tus. Nyt on tapahtunut sel-
keä muutos, kun se vaikut-
taa myös ostopäätöksiin.

Maalaisjärkeä
Vastuullisuus on noussut 
vahvasti esiin tekstiiliteolli-
suudessa. Pirjo Pystykoski-
Sopanen on Suomen Teks-
tiili ja Suunnittelu ry:n hal-
lituksen jäsen. Sen kautta 

on kertynyt lisätietoa, jota 
voi hyödyntää myös omas-
sa yrityksessä.

– Lennol on aina käyt-
tänyt kierrätysmateriaaleja 
ja olemme hyödyntäneen 
teollisuuden sivuvirtoja. 
Meille se on ollut maalais-
järjen käyttöä. Nyt sitä kut-
sutaan kiertotaloudeksi.

Iina Sopanen sanoo, et-
tä osalle kuluttajista ekolo-
gisuus on peruslähtökohta, 
ei lisäarvo.

– Me Lennolilla lisääm-
me vastuullisuutta kaikissa 
niissä asioissa, joissa se on 

mahdollista. Pienillä asioil-
lakin on merkitystä, kun 
niitä on paljon.

Projektimyynti 
lisääntyy
Lennolin liiketoiminnassa 
suurin osa-alue ovat sisustus-
tekstiilit, johon sisältyy pro-
jektimyynti. Yritys panos-
taa yhä enemmän projekti-
kohteiden sisustamiseen. Se 
näkyy myös uuden henkilö-
kunnan palkkaamisena.

– Meillä projektimyyn-
tiin kuuluu kaikki sisustus-
suunnittelusta tuotteiden 

valmistamiseen ja asennuk-
seen. Jo toteutetuissa koh-
teissa on hotelleja, ravinto-
loita ja päiväkoteja.

Lennolin oma valikoima 
tarjoaa lisämahdollisuuk-
sia, sillä yritys valmistaa 
myös pehmusteita huone-
kaluteollisuudelle ja varjos-
timia. Lisäksi Lennol toimii 
suuren saksalaisen tekstii-
livalmistajan maahantuoja-
na, mikä laajentaa käytettä-
vissä olevaa valikoimaa.

– Meidän valttejamme 
ovat pienuus, ketteryys, jous-
tavuus ja innovatiivisuus.

Vastuullisuus kasvaa
Lennol on palkannut lisäväkeä tuotantoon ja myyntiin

Iina Sopanen ja Pirjo Pystykoski-Sopanen sanovat, että suomalaisesta työstä kertovaa avainlippua osataan arvostaa 
tuotteissa. 

Kotimaista puuvillaa ei ole saatavissa, kun puuvillaa ei kasvateta Suomessa. Pirjo Pys-
tykoski-Sopasen mukaan lähinnä kotimaista ovat nämä OR-Neuleen Suomessa kudotut 
trikooneulokset.


