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RANTALAKEUS

Jussi Sutela Oy Limingan vuoden yrittäjä

Design-huonekaluja
Appalakkien ja Siperian puusta
Jussi
Riikonen
yrittäjien
johtoon

Ilkka Ylitalo
LIMINKA. Osaaminen, rohkeus
ja ennakkoluulottomuus ovat menestyvän yrittäjän ominaisuuksia.
Liminkalaisessa Jussi Sutelassa on
näitä kaikkia ja paljon muutakin.
Hänessä on luovaa voimaa, joka
ihastuttaa. Sutela on osoittanut,
että kotipaikalla ei ole kovin suurta
merkitystä yrityksen menestymiselle. Onnistuminen vaatii kovaa
työtä ja rohkeutta asettaa itsensä
täysillä peliin.
Jussi Sutela Oy suunnittelee ja
valmistaa tilaustyönä yksilöllisiä
massiivipuukalusteita niin yksityisiin kuin julkisiinkin tiloihin.
Perinteisellä huonekalupuusepän
taidolla valmistetut jalopuukalusteet tunnistaa viimeistellystä laadusta.
Viime viikolla Jussi Sutela palkittiin Limingan vuoden yrittäjäpalkinnolla.

LIMINKA. Limingan Yrittäjät
yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi syyskokous valitsi Jussi
Riikosen. Yhdistystä muutaman
vuoden johtanut Tarja Väänänen
ei ollut enää käytettävissä tehtävään. Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Ilpo Bragge,
Matti Kylmänen ja Heikki Kylmänen.
Jussi Riikonen on tyytyväinen yhdistyksen viime vuosien
kehitykseen. Jäsenmäärä on kaksinkertaistunut. Nykyisin jäseniä
on yli sata ja kasvuvaraa on edelleenkin.
– Kunnan kanssa olemme
päässeet hyvän yhteistyön alkuun. Aamukahvit ja kunnan
satsaus elinkeinopolitiikkaan
ovat tuoneet yrittäjyyteen uutta
pontta. Suurimpana ongelmana
Limingassa koetaan pienten liiketilojen puute keskustan alueella. Väkiluvun kasvu lisää paineita palvelujen kehittämiseen myös
yksityisellä sektorilla, Riikonen
sanoo.
Asumispolitiikka on Limingassa tuottanut hyviä tuloksia.
Nyt on aika panostaa elinkeinoihin. Kunnassa onkin aloitettu elinkeinostrategian luominen.
Työryhmään kuuluu myös yrittäjäyhdistyksen edustus.
Riikonen on iloinen Limingan yritysilmapiirin parantumisesta. Kunnan aktiivisuuden lisääntyminen näkyy yleisenä yrittäjyyden kehittymisenä.
– Meillä on paljon töitä vielä
edessämme. Kunnan työpaikkaomavaraisuus on alhainen. Moni ostosmarkka menee työpaikan
mukana naapurikuntiin. Teollisia
tontteja kunnassa on hyvin saatavilla. Nyt on aika satsata palveluyrityksiin, Riikonen pohtii.

Maailma on avoin kaikille, mutta vain harvat osaavat hyödyntää
sen tuomia mahdollisuuksia. Jussi Sutela osaa puun työstön lisäksi
myös markkinoinnin. Hän nakkaa
kalusteet auton perään ja ajaa 2000
kilometriä Pariisiin.
– Hyvin minut otettiin vastaan. Kauppias varmasti ajatteli,
että kun mies tulee kaukaa, on hän
tosissaan. Kaupat syntyivät ja meidän tuotteita myydään nyt Pariisissa, Jussi naurahtaa.
Englannin parlamenttitalossa on pääministerin huoneen viereisessä ovessa Sutelan valmistama kulunvalvonta laitteen kotelo.
Tamminen kotelo on osa oululaisen Idescon parlamenttiin toimittamaa järjestelmää.

– Kotimaan markkinat ovat
meille tällä hetkellä tärkeimmät,
vaikka tuotteita menee moniin
Euroopan maihin. Kalusteemme
eivät ole joka kodin huonekaluja.
Pöydät ovat monesti erittäin painavia ja suuria. Tälläkin hetkellä
on tekeillä lähes viiden metrin pituinen ruokapöytä yksityiskotiin,
Sutela sanoo.
Hän kiittelee hyviä suunnittelijoita ja työntekijöitään onnistumisesta. Laadukkaat työt syntyvät monen eri työvaiheen kautta.
Myös puu on mietittävä tarkkaan.
Saarni, tammi ja pähkinä ovat Sutelan eniten käyttämiä puita. Niiden materiaali tulee Yhdysvalloista Appalakkien vuoristosta. Siperian lehtikuusen käyttö on myös
lisääntynyt.
– Asiakkaat haluavat tuotteeseensa takuun puun alkuperästä.
Siperian lehtikuusi tulee Venäjältä. Se on mahtavaa puuta ja kestää
vaikeissakin sääolosuhteissa, Sutela sanoo.
Laatu on Sutelan tuotannon
kulmakiviä. Yritykseen ollaan
laatimassa Iso 9001- laatujärjestelmää.

Suhdanteet eivät ole näkyneet
Jussi Sutelan yrityksessä, joka on

Puu on luonnollinen materiaali. Jussi Sutela on antanut tuotteilleen maanläheisiä nimiä kuten Sarka,
Niitty ja Vilja. Ne kertovat tekijänsä toisesta ammatista, maanviljelijästä.

Jussi Sutela Oy
laajentunut yhden miehen verstaasta vuosi vuodelta.
– Asiakassuhteiden luominen
on suuri haaste. Me olemme tehneet työtä 15 vuotta. On pidetty
näyttelyitä, suunniteltu uusia malleja, osallistuttu Habitare-messuille ja paljon muuta. Tällä hetkellä
asiakaskunta on vakaa. Monet tilaavat meiltä vuosittain uusia kalusteita koteihinsa. Vasta sisustimme myös Leville rakennettua uutta hotellia, Sutela kertoo.
Sutela Oy ei pyri suuriin sarjoihin. Sillä on omaa tuotantoa,

jota on jatkuvasti saatavilla. Suurin työllistäjä ovat yksilölliset tuotteet.
Jussi Sutela korostaa yrittäjän
pitkäjänteisyyttä. Kun maataloudessa tuloksen voi nähdä joka vuosi, syntyy yrityksen tulos usein vasta vuosien ponnistelujen jälkeen.
– Olemme nyt hyvässä asemassa Suomessa. Tähtäin on suunnattu entistä enemmän ulkomaille,
Sutela kertoo tulevaisuuden suunnitelmistaan.

■ Omistaja: Artesaani Jussi Sutela
■ Perustettu: 1991
■ Tuotteet: Massiiviset jalopuiset huonekalut
■ Työntekijöitä: 1+5
■ Markkinat: Suomi ja Eurooppa
■ Mallistot:Tarina -lastenkalusteet, Sutela- pianopenkki, Uki- kalusteet
■ Palkinnot: Mööpeli 94, Zipper tuoli (Light chair).Design: Hanna Louhelainen,

Manufacturer: Jussi Sutela Oy
■ Suomi keksii puusta, Pohjois-Pohjanmaa 1997,Thinly (arkistointihylly).

Design: Jussi Sutela, Manufacturer: Jussi Sutela Oy
■ Pohjois-Pohjanmaan Ympäristötietoisuuspalkinto 1999
■ Limingan yrittäjäpalkinto 2008
■ Näytelyt: Oulun lentoaseman kahvilassa ensi kesään saakka ja Pikisaaressa mar-

raskuun ajan

