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Hyvää maanantaita ja tervetuloa mukaan Vanttilan Muovin viikolle! 

Vanttilan Muovi on perustettu vuonna 1954 Alavetelissä Heikki ja Irma Mikkosen
toimesta. Silloin nimenä oli Muovisaumaus H. Mikkonen Ky. Tänä päivänä
tehtaamme sijaitsee Punkalaitumen Vanttilassa, jossa mm. teemme ja
painamme ämpäreitä, aurauskeppejä ja muita muovituotteita. Löytyykö sinun
kotoa joku meidän tekemä tuote? 

Palataan myöhemmin tällä viikolla vielä tuotteisiimme ja tehtaan arkeen.

12.12.

Otetaan tänään lyhyt katsaus tuotteisiimme. Aikojen alussa valmistimme
esimerkiksi pankeille shekkivihkojen kansia sekä kansioita ja mappeja. Tänä
päivänä Vanttilan Muovilta valmistuu esimerkiksi rekisterikilven taustoja,
aurausviittoja, henkareita ja ämpäreitä. Valmistamme tilauksesta myös erilaisia
mainoslahjoja, kuten jääskrapoja, heijastimia, avaimenperiä ja ämpäreitä. Tiesitkö
muuten, että puolet muovirakeesta, jota käytämme kaikkiin tuotteisiimme, on
kierrätettyä?

Vanttilasta on lähtöisin esimerkiksi Tokmannin kuuluisat punaiset ämpärit ja
Punkalaitumen kunnan jakamat hiekkaämpärit ja Punkalaidun-avaimenperät.
Tehtaalla häärii omistajaveljesten Riston, Ilpon, Viljon ja Vesan lisäksi viisi
henkilöä, kesäsesongin aikaan enemmän. Veljesten sisko Anna-Kaisa vastaa
myynnistä ja markkinoinnista.

Ensimmäisessä kuvassa Vanttilan Muovin perustajat Heikki ja Irma Mikkonen.
Lehtikuva vuodelta 1954.

Huomenna vähän tehtaan arjesta!

14.12.



Tehtaan arki on kiireistä ja koneet pyörivät kellon ympäri, joten tässä vähän
tarinointia siitä, mitä tehtaalla tehdään - päivä ”myöhässä”.

Ensimmäisessä kuvassa on kierrätettyä muovirouhetta. Rouhe on pieniksi paloiksi
silputtua muovia, josta tehdään mm. ämpärikahvoja. Rouhiminen kuuluu
jokaviikkoisiin tehdastöihimme.

Toisessa kuvassa on väriainetta. Väriaine lisätään normaalin muoviaineksen
joukkoon, ja näin syntyvät esimerkiksi monen väriset henkarimme. Kolmannessa
kuvassa näkyy ämpärilavoja valmiina lähtemään maailmalle. Hoidamme
tuotteiden kuljetuksen pääasiassa omin voimin, ja eniten vierailemme
pääkaupunkiseudulla.

Tehtaalla työskennellään kolmessa vuorossa. Työtehtäviin kuuluu esimerkiksi
rahdin lastausta ja purkua, muovinrouhintaa, painatuksia, kahvoittamista 
 kahvojen kiinni laittamista ämpäreihin, neljäs kuva) ja totta kai tuotteiden
tarkkaa laadun valvontaa.

Onko herännyt kysymyksiä Vanttilasta, muovista tai Vanttilan Muovista?

16.12.



Hyvää sunnuntaita! Vesku ja Risto (kuvassa) sanoo, että muovissa (raaka-aineena)
parasta on ehdottomasti se, että sitä voidaan tehdä kierrätetystä tavarasta ja että
sitä pystyy edelleenkin kierrättämään. Tehtaalla uskotaankin, että on harhaluulo
että muovi olisi kertakäyttötavaraa. Vanttilassa käytetään noin 300 tuhatta kiloa
kierrätettyä muovia vuodessa.

Muovissa (Vanttilan) parasta on kun ei ikinä tarvitse jäädä eläkkeelle, vaan saa
aina olla töissä  Toinen perustajista ja veljesten äiti Irma onkin sanonut, että jää
eläkkeelle toiminnasta vasta sitten, kun saa pojat vanhainkotiin.

Viikkomme lopuksi vielä pari vinkkiä, mihin esimerksi Vanttilan Muovin ämpäriä
voi käyttää! 
-metsässä marjaämpärinä
-vatsataudissa tai kankkusessa
-löylyämpärinä
-jäälyhtyjen teossa.

Vanttilan Muovin väki toivottaa hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta kaikille!

18.12.


