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Raisiolaisyritys antaa
mainosbanderolleille uuden elämän
Raisiolainen design-yritys Just Lazy valmistaa kierrätetyistä mainoskankaista laukkuja,
reppuja ja essuja.

UUTISET 10.04.   06.00

P Ä I V I  S A V O L A I N E N

Just Lazyn kierrätyskassien ja -essujen rinnalle on tulossa aurinkotuoleja, valaisimia ja riippukeinuja, kertoo
yrittäjä Valtteri Wilén.
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Päivi Savolainen

 

Just Lazyn yrittäjä Valtteri Wilén laiskottelee sen verran, että teettää tuotteidensa pesu-,
leikkaus- ja ompelutyöt Turun kaupungin työkeskuksessa. Taustalla on ompeluhommista
luistamisen lisäksi ajatus siitä, että samalla työkeskus saa mielekästä työtä. Tänä vuonna
yritys antaa jokaisesta myydystä tuotteesta euron hyväntekeväisyyteen. Hyvän
kierrättäminen tekee yritystoiminnasta mielekkäämpää.

–On tosi kivaa, kun voi tehdä muillekin hyvää, eikä vain itselle tai firmalle tavoitella
maksimaalista voittoa.

Mainosbanderolli päätyi viime syksynä polkaistun yrityksen ensimmäisten tuotteiden
materiaaliksi sattumalta yhteistyökumppanin kautta.

–Materiaali on yleensä lyhyen käytön jäljiltä hyväkuntoista, mutta päätyy useimmiten silti
jätteeseen. Materiaalin hypistely synnytti välittömästi valtavasti tuoteideoita ja pakkohan
ajatusta oli lähteä viemään eteenpäin, Wilén kertoo.

Mainonnan kanssa mies on ollut ikänsä tekemisissä. Ensimmäiset suunnittelutyönsä ja
mainosteippauksensa yrittäjäperheen vesa teki 13-vuotiaana. Ennen yrittäjäksi
heittäytymistä taskussa oli useampi muotoilualan tutkinto, viimeisimpänä
palvelumuotoilun ja johtamisen -koulutusohjelmasta, sekä viitisentoista vuotta suunnittelu-
ja muotoilukokemusta eri yrityksissä.

–Minulla on aina ollut halu tehdä kierrätysmateriaalista. Jos joku on menossa jätteeseen,
miksi heittää pois, jos siitä voi tehdä jotain järkevää. Kun idea tuli, kaikki on mennyt aika
vyörynä eteenpäin.

Tuotantoylijäämälle käyttöä
Jokainen tuote on väriltään ja kuosiltaan uniikki, eikä valmiista tuotteesta tunnista, mistä
materiaali on lähtöisin.

–Leikkaaminen ja sommittelu on tarkkaa, kun pitää häivyttää alkuperäinen kuva, teksti tai
logo. Yritys voi myös teettää omista banderolleista oman värisiä liikelahjoja, Wilén vinkkaa.

Olkalaukkujen, reppujen ja essujen rinnalle yrittäjä kaavailee aurinkotuoleja, valaisimia ja
riippukeinuja. Muutkin materiaalit kuin tekstiilit kiinnostavat.

–Jos on yrityksiä, joilla on jotain tuotantoylijäämää jostain materiaalista, tai halua
kierrättää banderolleja vastuullisesti, keskustelen mielelläni.

Toisen yrityksensä Wisio ID:n nimissä Valtteri Wilén tekee palvelumuotoilua, nettisivuja,
teollista muotoilua ja graafista suunnittelua. Tuijussuontien teollisuushallissa hoituvat
hikisimmät hommat, kotikoneella justlazy.fi-verkkokauppa ja muut nettijutut. Toisinaan
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Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat.
Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme
julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme
julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista
alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Nimi (ei pakollinen) 

Kerro uusi näkökulma, uutta tietoa tai uusia havaintoja. Ole perustellusti samaa tai eri mieltä.

LÄHETÄ →

ETUSIVULLAMME JUURI NYT:

(https://www.rannikkoseutu.fi/uutiset/katso-video-torni-on-harrastajien-toiveiden-tayttymys-
200865349/)

Katso video! Torni on harrastajien toiveiden täyttymys
(https://www.rannikkoseutu.fi/uutiset/katso-video-torni-on-
harrastajien-toiveiden-tayttymys-200865349/)
Aila Korhonen arvelee Raisionlahdelle valmistuneen
lintutornin koituvan hänelle kalliiksi. Erinomaisella
tornilla olisi hyvä olla erinomaisen...
(https://www.rannikkoseutu.fi/uutiset/katso-video-torni-on-harrastajien-toiveiden-tayttymys-
200865349/)

kahden 9-12-vuotiaan lapsen isästä kuoriutuu rokkibändi Smokebenderin basisti.

KOMMENTOI →
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