
 

 

 

 

Helenatuote Oy juhlii suomalaista työtä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Made 
by Finland -kampanjassa 
 

Helenatuote Oy on mukana Made by Finland -kampanjassa, joka on Suomalaisen Työn Liiton, sen 
jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen Suomi 100 -juhlavuoden kampanja. Made by Finland 
juhlii Suomen suurta juhlavuotta, rohkaisee tuntemaan ylpeyttä monimuotoista suomalaista työtä 
kohtaan ja kertoo, millaisella työllä suomalaista hyvinvointia rakennetaan. 

- Meille suomalainen työ merkitsee ennen kaikkea luotettavia yhteistyökumppaneita, laadukkaita 
tuotteita sekä toiminnan joustavuutta asiakkaidemme hyväksi. Lähdimme mukaan kampanjaan, 
koska kotimaisuus on aina ollut vahvasti läsnä tuotekehityksessämme ja toiminnassamme. 
Suomalaisen työn tukeminen on ollut sydäntämme lähellä toimintamme alusta lähtien. Kotimaisille 
puutuotteillemme ja Suomen juhlavuoden teräskellollemme on myönnetty suomalaisesta 
valmistuksesta kertova Avainlippu.  

Made by Finland -kampanja kutsuu kaikki suomalaiset kertomaan ja keskustelemaan omasta työstään. 
Kampanja tulee pitämään sisällään vuoden aikana muun muassa monipuolisia tapahtumia ja tilaisuuksia, 
valtakunnallisen Avoimet ovet -tapahtuman, Klaus Härön ohjaaman Seuraavat sata vuotta -filmin ja 
suomalaista työtä käsittelevää tutkimusta. 
 
Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausalan mukaan on tärkeää tunnistaa tämän päivän 
suomalaisen työn menestystekijät ja tuntea aitoa ylpeyttä suomalaista työtä kohtaan.  
 

- Itsenäisen Suomen hyvinvointi on rakennettu työllä, ja uskomme, että työ rakentaa 
hyvinvointiamme myös seuraavat sata vuotta. Kampanjalla haluamme muistuttaa, että jokaisen 
työpanos on yhteiskunnalle tärkeää. Suomessa tehdään monilla aloilla, monilla tasoilla ja monissa 
työtehtävissä arvokasta ja merkityksellistä työtä. Sitä jos jotain kannattaa juhlia, Lausala kertoo.  

 

Lisätietoja: 
Antti Holmi, toimitusjohtaja, Helenatuote Oy, 040 762 5076, antti.holmi@helenatuote.fi 
Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 407 2623, tero.lausala@suomalainentyo.fi 

 
Made by Finland -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen 
Suomi 100 -juhlavuoden kampanja. Kampanjan tehtävänä on lisätä ylpeyttä suomalaista monimuotoista 
työtä kohtaan. www.madebyfinland.fi 
 
Helenatuotteen korkealaatuiset ja kauniit liikelahjat ja henkilöstölahjat valmistetaan yli kahdenkymmenen-
viiden vuoden ammattitaidolla. Olemme tunnettuja paitsi laadukkaista tuotteistamme ja erinomaisesta 
palvelusta, myös omasta suunnittelustamme. Olemme hyvin tarkkoja materiaaliemme alkuperästä, 
toimittajistamme sekä tuotteidemme valmistustavoista. Toimittajavalinnoissamme suosimme suomalaisia 
yrittäjiä ja tuemme näin arvokasta suomalaista työtä ja ammattitaitoa. www.helenatuote.fi 
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