Roosa nauha -sukkalangan ja uuden sukka-ohjekuvaston
myynti alkaa 17.9.2014

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ!
Roosa nauha -sukkalankakampanja kaikissa
Taitokeskuksissamme

Roosa nauha -päivät:
Huittinen
ma 6.10.
Kankaanpää pe 10.10.
Noormarkku ma 6.10.
Pori
ma 6.10.
Rauma
pe 3.10.
Sastamala
ma 6.10.

Lisätietoja Syöpäsäätiön
Roosa nauha -keräyksestä:
www.roosanauha.fi
Roosa nauha

Taitojärjestö
lahjoittaa
sukkalangasta 0,80 €,
heijastimesta 0,90 € ja
kuvastosta 0,50 €
Syöpäsäätiön
Roosa nauha
-keräykseen.

Syöpäsäätiö

Taitokeskusten tapahtumat Roosa nauha -päivinä
ja kampanjan aikana tarkemmin
www.taitosatakunta.fi

WWW.TAITO.FI

Satakunnan Taito-käsityöyrittäjä 2014

Kainoillaan sopivasti
Aito palo luoda kaunista, käytännöllistä,
kotimaista ja laadukasta ajaa Kainon
väkeä eteenpäin.
–Olemme kainoja hyvällä
tavalla, mutta emme liian
kainoja, leikittelee Niina
Sinisalo köyliöläisen yrityksensä nimellä.
Kaino on valmistanut
neuleita Köyliössä jo nelisen vuotta. Niina Sinisalo
on ollut toiminnassa mukana alusta asti.
–Ostimme
Köyliön
Neuleen koneet vuonna
2009 ja ja opettelimme ensin
niiden käyttöä. Perustimme
Kainon huhtikuussa 2010.
Aloitimme kahden naisen
yrityksenä, nyt meitä naisia
on neljä ja joukkoamme
vahvistaa yksi mies.
Neuleita suunnitellaan
ja värejä sommitellaan
yhteen tiimityönä.
–Se, että teemme tätä
työtä tunteella näkyy ja
välittyy. Aitous on aistittavissa. Ja mikä parasta, asiakkaatkin ovat syttyneet
Kaino-tuotteisiin. Jotain on

täytynyt tapahtua oikein.
Kainon neuleet pohjautuvat eettisyyteen.
–Käytämme
puhtaita
luonnonmateriaaleja,
merinovillaa ja kampapuuvillaa. Käyttämäämme
merinovillaa ei ole kyllästetty tuholaistorjuntaaineilla eikä pintakäsittelyaineilla. Meille on lisäksi
tärkeää, että eläimiä on
kohdeltu hyvin, joten
merinovilla tuotteissamme
on aina mulesing-vapaata. Käyttöystävällisyyden
takaa kaikkien tuotteidemme konepestävyys.
–Jouduimme tässä hiljattain odottelemaan puuvillalankojamme
todella
kauan. Niinpä vaihdoimme
toimittajaa ja nyt lankamme tulevat ajallaan isoista
saksalaisista lankatehtaista.
Niina Sinisalon mukaan
Kaino-vaatteiden
perusidea on säilynyt ja linja vahvistunut.
–Kaino on aidosti suomalainen, jokaista silmukkaa myöden. Kotimaisten
tekstiilien arvostus on nousemassa ja toivonkin, että
Suomessa olisi enemmän
eri materiaalien työstäjiä.
Sinisalo ja kaavoitukses-

Riitta Konttila vastaa Kainossa kaavoituksesta ja leikkauksesta.

Satu Ojala

Niina Sinisalo opetteli viisi vuotta sitten käyttämään neulekonetta. Hän on toinen Kainon perustajista.
ta vastaava Riitta Konttila
myöntävät, että aina ei ole
helppoa saada kertakäyttövaatteiden ostajaa asiakkaaksi.
–Se
on
positiivinen
temppu, kun saa heidätkin
huomaamaan kuinka ihana
tällainen erilaisin periaattein valmistettu tuote on.
Mutta onneksi tiedosta-

via asiakkaita on löytynyt
alusta asti. Yksi parhaista
mainostajistamme on puskaradio. Tyytyväinen asiakas levittää hyvää viestiä
tehokkaasti eteenpäin.
Millä Kaino erottuu muista?
–Olemme helposti lähestyttäviä tavallisia naisia.
Meidät on otettu hyvin
vastaan täällä maaseudulla. Yrityksen omistajat ovat
täällä töissä ja tänne Köyliöön Kaino kauppaan piipahtavat saavat kurkistaa
myös tehtaan puolelle nähdäkseen missä neuleemme
valmistetaan. Hyvä palvelu
on asiakkaalle tärkeää ja jos
esimerkiksi mekon mitta ei
ole hänelle sopiva, sellainen
voidaan hänelle valmistaa.
–Meille tippuu tilauksia
sähköpostilla, vaikka meillä
ei varsinaista verkkokauppaa olekaan–ainakaan vielä. Sen perustaminen alkaa
olla ajankohtaista.
Niina Sinisalo ja Riitta
Konttila toteavat, että Kai-

no-tuotteet eivät ole pintamuotia eikä trendivaatteita, mutta näistä on viitteitä.
–Neuleemme ovat persoonallisia, nostalgisen ajattomia ja monikäyttöisiä.
–Mallistostamme
löytyytuotteita monenlaiseen
makuun ja tarpeeseen Iloisia, värikkäitä, ja hillitympiä kuoseja. Haluamme
erottua omanlaisiksemme,
emme kopioi muita. Neuleisiimme elävyyttä tuovat
erilaiset kuviot. Olemme
saaneet neuleen taipumaan moneen muotoon ja
neuleiden suosio on kasvussa.
Neuleet mielletään helposti kylmän vuodenajan
vaatteiksi, mutta Kainon
naiset tyrmäävät tämän
ajatuksen.
–Meille kesä on yhtä
hyvä myynniltään kuin talvikin. Neuleet käyvät myös
hellevaatteista ja se on
monelle yllätys.
Neuleiden kuviot ja kuosit eivät synny ihan het-

kessä. Kissa voi olla helppo
piirtää, mutta mallin siirtäminen neulekoneelle ei käy
ihan hetkessä.
–Kissakuosia teimme viikon ja vasta sen jälkeen se
näytti siltä miltä pitääkin.
Teemme myös värikokeiluja ja toisinaan sellaiset
värit, joista ajattelemme,
että ne eivät toimi ikinä
hyvin yhdessä, osaavat
yllättää. Ja päinvastoin. Toiset värit, joiden ajattelemme sopivan hyvin yhteen,
eivät vain toimi.
–Rakastamme
värejä
ja niiden yhdistelyä, mutta mustaa ja valkoistakin
osaamme käyttää.
Kainolla on 11 jälleenmyyjää eri puolilla Suomea.
Tehtaan yhteydessä on
Kaino kauppa Köyliön keskustassa. Kaino oli ehdolla
valtakunnallisen Taito-palkinnon saajaksi ja sai siitä
kunniamaininnan.
Ehdotuksen teki Taito
Satakunta ry.
Satu Ojala
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