SERRES OY

Hinku
menestykseen
Kauhajokelainen muovialan yritys Serres Oy on
viidessätoista vuodessa kasvanut sairaalatarvikealan
kapealla erikoisalalla, kertakäyttöisten imupussien
valmistajana, suurimmaksi eurooppalaiseksi valmistajaksi. Sen lisäksi yritys on markkinajohtaja perinteisellä
alallaan, rakennusteollisuuden lattiakaivojen ja vesilukkojen valmistajana.
Serreksen menestyksen on luonut Erkki Jyllilä, jonka
johdolla yrityksessä on yhdistetty korkea muovialan
osaaminen innovatiiviseen ja rohkeaan tuotekehitykseen.
- Yrityksen alkuvaiheessa tehtiin hajanaisesti useita
asioita ja pieniä tuotesarjoja. Ensimmäinen tuotteemme oli korokerengas. Tuotevalikoimaamme kuului mm.
säästöpossuja, erilaisia mainostarvikkeita ja teknistä
alihankintaa. Tekemällä ja kokeilemalla itse saimme
kantapään kautta arvokasta tietoa ja kokemusta muoviteknologian kaikista vaiheista, kun alan koulutusta ei
ollut, Jyllilä kertoo.
lnnovatiivisuus ja rohkeus tuotekehityksessä on ollut
Serrekselle alusta alkaen ominaista. 70-luvun loppupuolella alkoi panostus omien tuotteiden kehittämiseen. Tuotevalikoimaan tulivat mm. rakennusteollisuuden lattiakaivot, korokerenkaat ja erilaiset yhteet.
80-luvulla käynnistyi aivan uusi tuotelinja, kun sairaaloiden kertakäyttöisten imupussien valmistus alkoi.
Imupusseja käytetään leikkausten yhteydessä eritteiden
keräämiseen. Laatuvaatimukset ovat kovat, imupusseilta
vaaditaan ehdotonta hygieenisyyttä ja turvallisuutta.
Kertakäyttöisissä imupusseissa on sisäänrakennettu

bakteerisuodatin, joka minimoi tartuntavaaran. Niiden
käyttö on tehty helpoksi ja turvalliseksi kaikissa olosuhteissa.
Muovituotteilla oli aikoinaan huono maine, "kuttaperkka" oli kirosana ja myös ympäristöongelmia pantiin muovin tiliin. Muovin maine on kuitenkin parantunut koko ajan.
- Serres on aina ollut ympäristöystävällinen ja luonnon säilyttämiseen liittyvät asiat ovat meille tärkeitä.
Uusien imupussien tuotekehityksessä olemme onnistuneet alentamaan raaka-aineen määrää 30 prosenttia
ja pakkausmateriaalin määrää 40 prosenttia vanhaan
imupussimalliin verrattuna. Imupussit voi helposti hävittää sairaalan omien jätteenkäsittelysääntöjen mukaan.
Myös niiden pakkausmateriaali on kierrätettävää, Jyllilä
kertoo.
Kauhajoella on käytössä vuonna 2000 lähes 4000
neliön nykyaikainen tuotantolaitos. Työtä tehdään kahdessa vuorossa, tarvittaessa vuorokauden ympäri 50
hengen voimin. Annel Jyllilä on ollut alusta saakka
tärkeä taustavaikuttaja ja vastannut koko ajan Serreksen
hallinnosta ja taloudesta. Molemmat lapset, Annika ja
Kimmo, ovat mukana yhtiön hallituksessa.
Vientiin koko liikevaihdosta menee 58 prosenttia ja
sairaalatuotteista 90 prosenttia. Vientiä on 17 maahan.
- Menestyksemme perustana on henkilökunnan sitoutuminen, pohjalaisittain sanottuna "hinku" eli kova
halu tehdä työtä tavoitteen saavuttamiseksi. Ilman sitä
ei tuloksia saada, Erkki Jyllilä sanoo.

