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Muutoksen paikka on nyt
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Alkuvuosi on lopullisesti tehnyt meille selväksi, että aikai-

sempina vuosina opittu ilmiö, jossa laskukautta seuraa 

vääjäämättömästi nousukausi, ei päde nykymaailmassa.

Euroopan ulkolaidalla sijaitsevassa Suomessa on todella 

tehtävä linjanvetoja siitä, miten selvitä muuttuvassa maa-

ilmassa.

Meidän on kaikkien tultava ulos mukavuusalueiltamme 

ja sopeuduttava nykymenoon, sillä muita maailmoja ei ole 

tarjolla.

Suomessa uusi hallitus aloittaa tehtävänsä, ja esille 

nostetut asiat herättävät ainakin minussa kerrankin hiu-

kan toivoa ja realismin makua. Ehkä on hyvä, että meille 

on tulossa pääministeri, joka ei  ole pelkästään siiloutunut 

poliittiseen sisäpiiriin teiniliitosta eduskuntaan.

Itsellä on byrokratian rattaisiin joskus sotkeutuneena ol-

lut hätähuuto lähellä: ei voi olla totta, tämä ei oikeasti voi 

tapahtua Suomessa!

Tässä kohtaa lienee maassamme muutoksen paikka!

Lankapajalla on takanaan erinomainen vuosi 2014. 

Taloustilanteesta huolimatta liikevaihtoa pystyttiin kasvat-

tamaan ja kannattavutta ylläpitämään. 

Meille kaikille Lankapajalaisille on tosi haasteellista yllä-

pitää samaa tahtia kuluvana vuonna. Helpolla se ei synny, 

mutta mahdotonta se ei ole millloinkaan.

Suomessa on edelleen yrityksen hyvä toimia. Jotain 

opittavaa kai olisi Saksasta, joka tuntuu olevan Euroopan 

talouden höyryveturi, vaikka palkkakustannus lienee Suo-

men luokkaa.

Aurinkoista kesän odotusta 

kaikille lankislaisille, asiakkaille 

ja yhteistyökumppaneille!

KARI TIMGREN

Toimitusjohtaja
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Kokonaispalvelulla 



Asiakkaana

Innova Europe

tehokkuutta ja kustannussäästöjä
Frisbeegolfiin erikoistunut tamperelainen Innova Europe vei tuotantonsa Viroon, 

mutta kotimaisuus vei lopulta voiton.

P
arikymmentä vuotta sitten frisbee-

golf oli Suomessa pienen piirin har-

rastus, ja lajin tulevaisuus lepäsi 

muutaman innokkaan harrastajan varassa. 

Yksi heistä oli Jussi Meresmaa, joka har-

rastuksensa alkuaikoina ei olisi osannut 

arvata, että lajista tulisi nykyinen leipäpuu.

Meresmaan mukaan frisbeegolfin kasvun 

siemenet istutti Suomen vuoden 2005 EM-

kisat.

”Kisat televisioitiin, ja aiemmin lähes tun-

tematon laji sai kerralla paljon näkyvyyttä”.

Nyt Meresmaan aktiivinen kilpaura on jää-

mässä taakse, mutta kuluneiden kuuden 

vuoden aikana hän on määrätietoisesti 

kehittänyt frisbeegolfista bisnestä.

Kun lajin suosio alkoi kasvaa, niin metalli-

korien tuotanto siirrettiin Viroon vuonna 

2013. Pian tämän jälkeen Innova tutustui 

alihankintamessuilla Lankapajan osaami-

seen, ja paluumuutto Suomeen alkoi tun-

tua hyvältä vaihtoehdolta.

”Kokonaisuus ratkaisi. Lankapaja pystyy 

toimittamaan tavaraa nopealla aikatau-

lulla ilman turhaa varastointia. Lisäksi kor-

kea ammattitaito ja työn laatu sekä koti-

maisuus – kaikki metallituotteemme ovat 

Avainlipputuoteita - ovat keskeisessä roo-

lissa. Myös sillä on tärkeä merkitys, että 

yhteistyökumppani on lähellä”.

Tämän päivän metallialan alihankinta on 

muuta kuin pelkkää komponentin yhdiste-

lemistä. 

”Osaaminen ja resurssit ratkaisevat. Lanka- 

pajan kokonaispalvelu lähtee siitä, että 

asiakas saa täyden palvelun prototyy-

pistä valmiiseen tuotteeseen paikan 

päälle toimitettuna. Fokus on kustannus-

tehokkaassa toiminnassa puolin ja toisin”, 

Lanka pajan avainasiakaspäällikkö Henri 

Sandborg kiteyttää. 

Lisätietoja henri.sandborg@lankapaja.fi 

tai 040 503 4005

Innova Europe
•  Perustettu 2009, pääkonttori Tampereella.

•  Yrityksen DiscGolfPark suosituin frisbeegolfratapaketti Euroopassa.

•  Myyntikonttorit mm. Ruotsissa, Saksassa, Hollannissa, Ranskassa ja USAssa.



Lankapaja Oy  

Kalkkimäentie 2, 03100 Nummela

tel  + 358 9 819 0020  

fax + 358 9 809 1229

email: info@lankapaja.fi

www.lankapaja.fisisältö ja toimitus  harri mäkelä consulting oy      taitto  point panic oy      paino  mondia     

Lankapaja juhli näyttävästi
80 vuoden mittainen taival on pitkä ja komea, ja 

niin oli myös maaliskuun lopulla järjestetty juhla. 

Ensi juhlittiin runsaslukuisesti kutsuvieraiden kans-

sa ja seuraavana päivänä juhlat jatkuivat henkilö-

kunnan voimin.

   Lankislaiseen tapaan meininki painottui tekemi-

seen ja samalla viihtymiseen juhlapuheiden sijaan. 

Toimitusjohtaja Timgrenin napakan puheen jäl-

keen näyttävät tanssiesitykset täyttivät juhlatilan, 

minkä jälkeen siirryttiin herkkuja notkuvien pöytien 

ääreen. Jälkiruoaksi tarjoiltiin kahvin ja teen kanssa 

herkullista omenapiirakkaa.

   Lisäpotkua rentoon ja hauskaan tunnelmaan toi 

näyttelijä ja stand-up- koomikko Ville Myllyrinne, 

jonka jutut ja imitointi eivät jättäneet ketään kylmäksi.

Buffet-pöydät saivat kiitosta.

Ville Myllyrinne viihdytti yleisöä.

Baari auki.

Tanssiesitykset olivat näyttäviä.

Juhlatunnelmaa.

Lavalla johtoryhmä juhlatamineissaan.


