Eestis kasvab
kudumishuvi
Eestlaste kudumishuvi üle ei saa kurta. Kuigi lõnga müük pole meil täna
veel sama ulatuslik kui Soomes, oleme oma lõunanaabritest lätlastestleedulastest tublisti ees.
Eesti koolides on kudumine käsitöötundides ikka hinnas olnud. Sel
alal on siinsed õpetajad väga tugevad. Ka praegune mood soosib kudumist – moes on jämedast lõngast jämedate varrastega kootud esemed, mis saavad kiiresti valmis. Õpilasel on huvitav tööd teha, sest ta
näeb õige kiiresti töö tulemust.
Novita lõngad on meie poodides saadaval juba aastakümneid,
tarbija teab neid ja oskab valida. Meie lojaalsete klientide hulk kasvab pidevalt. Juurde tuleb kudujaid, kes hindavad lõnga kvaliteeti
ja jälgivad moetrende. Nende jaoks ei ole oluline mitte lihtsalt
lõng, vaid nad ka teavad täpselt, mida nad tahavad.
Samas on Eesti tarbija veel üpris hinnatundlik. Tihtilugu ei
vaevu ta süvenema lõngatoki etiketile kirja pandusse. Määravaks osutub ikka hind. Märkimist väärivat asjaolu, et suurem osa
Novita lõngadest on masinpestavad – mis nad teistest kallimaks
muudab, ei ole paljud kudujad veel teadvustanud. Mugavama
masinpesu asemel eelistatakse kampsun käsitsi pesta.
Lõngamüük on üsna sesoonne tegevus. Kindlasti tahaks
tarbijale öelda, et reejalaseid rauta suvel, vankrirattaid talvel.
Ka on Eesti lõngamüüjate elu sarnane põllumeste omaga - kui
on kehv talv, siis kajastub see otseselt müüginumbrites. Rahvas koob siis vähem.
Novita Eestil on pikk ja meeldiv koostöö meie suuremate
marketikettidega. Prisma ja Rimi keti marketites on meie kaup
kenasti väljas ja müüjad oskavad ostjatele asjakohast nõu anda.
Samuti on peaaegu kõigis Eestimaa lõngapoodides Novita
toodang saadaval.
Vaike Võisula
Novita Eesti müügijuht

Novita Eesti – üle 35 lõngasordi ja 360 värvi
Novita Eesti OÜ, Soome ﬁrma Helsingin Villakehräämö Oy tütarettevõte, on
loodud 1995. aastal. Soome juhtiva lõngatootja traditsioonid Eestis said alguse
hulk aega enne iseseisvumist.
Novita Eesti on lõnga importija ning
hulgimüüja, esindus ja ladu. Siin saavad tööd
ka 30 kudujat, kes valmistavad aastas tuhandeid
näidiskampsuneid. Ettevõtte 2004. aasta müügikäive oli 5 miljonit krooni.

Novita lõnga toimetatakse esindusest igapäevaselt
Eesti hüper- ja supermarketitesse ning kauplustesse. Jaemüüjatele pakutakse üle 35 lõngasordi, värvitoone on üle
360.
Ettevõte korraldab oma koostööpartnereile mitu korda aastas üritusi, kus tutvustatakse hooaja trende, uusi
tooteid ja värve ning nendest valmistatud moesolevaid
kudumeid. lõngavärve ja moesolevaid kudumeid. Samuti tutvustatakse tootmisprotsessi kiust lõngani, erinevaid
kudumisviise ning lõngade markeeringuid.

Novita Eesti tegevus lähiturgudel
Novita Eesti toimetab ka lähiturgudel.
Kliente on viimastel aastatel olnud nii
Lätist kui ka kaugemalt, Leedust. Vastu
võtmine Euroopa Liitu ja sellega kaasnev usalduse kasv Eesti vastu on turgu veelgi laiendanud ja nii on olnud
tarneid ka Rootsi. Novita Eesti suhtub
väga tähelepanelikult ka naabruses
asuvasse Venemaa turgu, sealtki tuleb
järelepärimisi lõnga kohta üha tihedamini.

Novita Eesti müügijuht Vaike Võisula,
tegevjuht Kalevi Luukkainen ja ekspordijuht Annnaliisa Ollila on naaberturgude
suhtes optimistlikud.

Teen näputööd – moodsamalt
öeldes harrastan käelist tegevust
– juba lapsest saati. Oskan mööblit meisterdada, müüri laduda ja
saan veel paljude asjadega hakkama. Aga põhiliseks näputööks
meie peres on siiski kudumine ja
heegeldamine.
Abikaasa Malle koob rohkem,
mina jälle heegeldan rohkem.
Lihtsalt temal kukub kudumine
paremini välja, minul jälle heegeldamine.
Selle harrastuse avastasime
enda jaoks üle neljakümne aasta
tagasi. Siis tegi nukuteater ringreise, mis kestsid viis päeva. Kõik
Eestimaa kohad sai kümneid ja
kümneid kordi läbi sõidetud. Bussis ju raamatut eriti ei loe. Ja kaua
sa aknast ikka välja vahid – kõik
rohututid on ju nagunii pealuu
sees. Nii hakkasimegi ringreisidel
kuduma ja heegeldama.
Tegelikult valmib kõik meie
tehtu koostöös. Koos mõtleme
välja mustrid ja tehnikad, töö käigus arutame, mida kuidas teha.
Terve meie suguvõsa on saanud
meilt kingiks kudumeid. Loomulikult ka hulk häid tuttavaid. Aga
müünud pole me küll mitte kunagi ühtegi asja.

Mees heegelnõela
ja sukavarrastega

Näputöö on üks äärmiselt kasulik tegevus. Kui istud kodus ja
töötad tekstiraamatuga, siis on
hea, kui heegelnõel või vardad
peos on. See aitab meil keskenduda. Käed teevad automaatseid
liigutusi ja aju saab omasoodu
tekstiga tegeleda. Vahepeal kiikad, mis näpuvahel sündinud ja
siis mõtled jälle tekstile.
Ma pole kunagi oma harrastust häbenenud, sellest saladust
teinud. Ei ole tõsi, et kudumineheegeldamine on naiste töö. Kui
mina sellega tegelen – ja ma pole
kaugeltki ainus mees, siis on käsitöö sobilik kõigile. Muide, juba
aastasadu tagasi heegeldasid
Iiri mungad, näputööga on läbi
aegade tegelenud kuningad ja
paljud teised väljapaistvad mehed. Oleme Mallega teatris palju
inimesi kuduma ja heegeldama
õpetanud. Ka mehi. Näiteks Harry
Kõrvits oli väga innustunud õpilane.
Nõukogude ajal polnud ju
poest midagi saada. Polnud korralikku lõnga, heegelniiti. Isegi
heegelnõelu ja mustriajakirju tuli
väljamaa tuttavatelt lunida. Näitleja oli muidugi tuntud inimene
ja eks siis poemüüjad panid meie
jaoks üht-teist leti alla. Kunagi oli
meie kodus märksa suurem lõngavaru kui keskmises lõngapoes.
Täna on kõik teisiti. Lähed
poodi ja võtad, mida vaja. Muidugi on see hea, ent kaob ära
see loominguline mõtlemine, et
kuidas millestki midagi huvitavat
kombineerida.
Hendrik Toompere
Eesti Nukuteatri näitleja

Piirideta
lõngamaailm
Lõngavabriku ajaloost on nõukogu esimees Ernst
Gulfel meenutada paljut, näiteks meenub Ernstile, kuidas töölistel oli võimalus vabriku maa-alal Lauttasaares
kartuleid kasvatada. „Need olid tolle aja motivatsioonivõimalused,“ räägib ta.
Ernst Gylfele on käsitöölõngad olnud igapäevased asjad varasest noorusest peale. Ka tema lapsed
on kasvanud üles sõna otseses mõttes lõngade keskel.
„Olen ikka toonud ﬁrma asjad koju kaasa, see ei ole olnud koormav. Pereﬁrmale on omane, et vahel peetakse
köögis koosolekuid ja elutoas kostitatakse häid koostööpartnereid,“ ütleb Gylfe.
Lõngatootmise traditsioon on antud üle järjekorras neljandasse põlvkonda, Ernst Gylfe tütar Daniela
Yrjö-Koskinen juhib täna ettevõtte turundus- ja arendustegevust. Kududa armastav Daniela hindab enda

sõnul tööd värvikirevas lõngamaailmas väga põnevaks.
„On tore jätkata traditsioone, tehes samal ajal tulevikku
– käsitöölõnga maailmal ei ole piire,“ armastab ta vahel
öelda. Danielal on ka väike tütar Ciara, mõnikord võetakse tedagi kaasa ettevõtte üritustele.
Aastal 2003 sai Helsingin Villakehräämö 75-aastaseks. Ettevõtte ajalukku mahub hulgaliselt kordaminekuid, kuid ka altminekuid on ette tulnud. Ka muutuste
keskel on ettevõte keskendunud edasi viivatele väärtustele: usule heasse homsesse ja tervesse konkurentsi.
„Soome tarbija on meie kuninganna – me valmistame kõrge kvaliteediga tooteid, millest käsitööharrastajad väga lugu peavad. Jälgime hoolega maailma moevoole ja kohandame uued ideed ja värvid soomlastele
sobivaiks,“ räägivad isa ja tütar Novita ﬁlosooﬁast.

Helsingin Villakehräämö Oy
Aastal 1928 sai alguse tänane Soome suurim lõnga tootmisele keskendunud ketrusvabrik, tegu on pereettevõttega.
Vabrik valmistab lõnga Novita kaubamärgi all. Ettevõtte
omanik on Ernst Gylfe, ettevõtte looja pojapoeg. Täna asetseb Helsingin Villakehräämö vabrik 130 kilomeetrit Helsinkist, Kouvola lähistel. Seal on ametis üle 100 inimese, vabrik
valmistab 700 000 kilogrammi käsitöölõnga aastas ja ettevõtte turuosa Soomes on ca 80%.

Tütre ja isa ühine lemmikkampsun on klassikalise kaarja tegumoega ja see on valmistatud lõngast
nimega 7-Veljestä. Sama kudum
on olnud mitu korda ka Novita
kliendilehe lugejate lemmik. „Värvid
teevad kampsuniga imet,“ tõdevad
Daniela ja Ernst üheskoos.

Novita lõngad
Klassikalised lõngad

Novita tootekollektsioonis on pidevalt klassikalised ja end hästi tõestanud põhitooted nagu head soki- ja kindalõngad 7Veljestä ja Nalle. 7-Veljestä on enimostetud ja parima hinna-kvaliteedi suhtega, teda teatakse kui kõrgekvaliteedilist
lõnga kudumaks-heegeldamaks nii meestele, naistele kui
ka lastele. Nalle on peenem ja temaga on rohkem tööd,
ta on kasutusel kui hea naiste- ja lastekudumite valmistamise lõng. Mõlemad tooted sisaldavad 75% villa ja 25%
polüamiidi.
Isoveli on sama koostisega, mis 7-Veljestä ja Nalle,
kuid jämedam.
Novita Wool on sajaprotsendilise villasisaldusega,
millest valmistatud kudumid on eriti sobilikud lastele ja imikutele.

Uued lõngad

Tarbijate soovidele vastu tulles sündis uus lõng 7-Veljestä Raita, uudne lõng, millest kududes moodustuvad triibud. Toode on
saavutanud suure populaarsuse sokikudujate hulgas. Hetkemoe
ajendil on lisandunud Nalle Colori, mis annab kudumisel ühtlase kirju pinna. Vanaaegse lõngaga sarnanev Aino on vähese
keeruga ja pehme paksemate kudumite lõng.
Novita klassikalised ja uued lõngad on masinaga pestavad.

Mood

Novita

Moelõngasid valmistatakse Novita kaubamärgi all
vastavalt hetkemoele, mis võib nõuda nii jämedamaid, peenemaid, kirjusid, narmalisi või mistahes moenõuetele vastu tulevaid lõngu. Materjalid,
värvitoonid ja üldisem moejoon pannakse Novitas
paika umbes aasta enne hooaega, kasutades ideid
nii Pariisist, Londonist kui ka mujalt.
Novital on olemas ka lai valik kudumisvahendeid – suka-, kampsuni-, ringvardaid, heegelnõelu
ja muid kudumise ning heegeldamise abivahendeid.

Novita Eesti OÜ
Laki 12A / Tuuliku tee 4F
10612 Tallinn
tel 656 3883
tel / faks 656 3758
e-post: Novita.Eesti@mail.ee
Novita lõngad on müügil Prisma Peremarketites, Rimi Hypermarketites,
Maksimarketites ning hästivarustatud lõnga- ja kangakauplustes.

