1930-luvulla Isku Oy:n edeltäjä Lahden Puukalusto Oy valmisti ajan hengen mukaisia tuotteita.

Amalia-pöytä tuoleineen tuli valmistukseen jo 1964. Pöytää valmistetaan edelleen Riikka-nimisenä.
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1979
Thatcherin vuosi
Thatcher valtaan Englannissa toukokuussa.

ISKU OY
Iskun huonekaluihin törmää suomalainen joka päivä
toimistoissa, virastoissa, sairaaloissa, ravintoloissa,
hotelleissa, urheiluhalleissa ja kodeissa. Ja lähes jokainen meistä on istunut Iskun valmistamassa pulpetissa,
onhan se Suomen ehdoton ykkönen myös koulukalusteiden valmistajana.
1980-luvun alussa Isku saavutti johtavan aseman
Suomen huonekaluteollisuudessa ja -kaupassa ja on
tänä päivänä alan kiistaton edelläkävijä. Isku-yhtiöissä
työskentelee 2 200 ihmistä, joista 1 700 on teollisuuden
palveluksessa ja loput Iskun vähittäismyymälöissä,
joita on 36 eri puolilla Suomea.
Iskun koko teollinen toiminta on keskittynyt Lahdessa Mukkulan kaupunginosaan, jossa yhtiöllä on
tehdaspinta-alaa keskisuuren suomalaisen maatilan
verran eli 14 hehtaaria.
Iskun integraatio on harvinaisen pitkä, toiminta alkaa
metsästä ja päättyy oman valmistuksen ja markkinoinnin kautta vaikkapa kodin makuuhuoneeseen. Varsinaisten huonekalutehtaiden lisäksi omat tuotantolaitokset ovat sahalla sekä vaneri- ja lastulevytehtaalla.
Voimakas tuotekehittely, monipuolinen mallisto sekä
mahdollisuudet suuriin sarjoihin ja kokonaistoimituksiin ovat tehneet Iskusta lähes ainutlaatuisen
huonekalujätin koko maailmassa.
Isku haluaa olla edelläkävijä suomalaisten kotien
kalustajana.
– Pyrimme huonekalujen muotoilulla ja materiaaleilla
vaikuttamaan niin, että suomalainen koti olisi viihtyisä
ja iloisen kodikas. Suomalainen kotien sisustuskulttuuri
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on vielä suhteellisen nuorta ja meillä käytetään kotien
kalustamiseen noin 1/3 siitä rahamäärästä per henkilö
mitä esim. Ruotsissa käytetään.
– Lisäksi meillä asuntojen pinta-alat ovat suhteellisen pienet, jolla seikalla on myös vaikutusta ja omat
rajoituksensa sellaiseen tuotekehittelyyn, joissa kansainvälinen ja kotimainen vaatimustaso ja mallisto
yhtyisivät.
Iskun liikevaihto on 600 miljoonaa markkaa, josta
viennin osuus on 20 %. Iskun vientitoiminta alkoi
1950-luvulla ja suuntautui aluksi Ruotsiin ja Neuvostoliittoon. Nykyisin tärkeimmät vientimaat ovat Ruotsi,
Neuvostoliitto, Lähi-Idän maat, Englanti ja LänsiSaksa.
Isku on suuri suomalainen kalustaja ja kotimaa on
ollut ja on jatkossakin sen tärkein markkina-alue.
Maamme maantieteellinen asema, huonekalujen
kuljetusongelmat, eri maiden erilaiset makusuunnat ja
monet muut seikat ovat aiheuttaneet sen, että huonekalu ei ole ollut mitenkään vientiystävällinen tuote.
Isku on loistava esimerkki lahtelaisesta yritteliäisyydestä. Tässä puuseppien kaupungissa eli 1920luvulla Eino Vikström, joka myös halusi tulla puusepäksi.
Hän aloitti oppipoikana Metson verstaalla, joka valmisti huonekaluja. Eino Vikströmistä tuli ajan mittaan
osakas ja Metson sairastuttua hän lunasti koko verstaan
itselleen.
Omakotitalon kellarista aloittaneesta kahden miehen yrityksestä on tullut 60 vuodessa Suomen suurin
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huonekaluvalmistaja, joka on uusi yleismaailmallisenkin mittapuun mukaan huonekalualalla.
Iskua on aina arvostettu vakaana talona. Se on
pyrkinyt pitämään sekä rahoitusrakenteensa että
kannattavuutensa hyvällä tasolla. Isku on terve yritys,
joka on tiukasti Vikströmin perheen hallinnassa ja
Timo Vikströmin lapset ovat Iskussa kolmannen polven
puuseppiä.
Vaikka Iskulla on mennyt kohtuullisesti silloinkin
kun muilla on mennyt huonosti, ei yrittäjänä oleminen
ole ollut kevyttä.
– 70-luvulla, jolloin yrittäjyyttä ei Suomessa lainkaan arvostettu, oli monta kertaa mielessä yrityksestä
luopuminen. Jos omilla lapsilla ei olisi ollut kiinnostusta Iskuun ja isiensä työn jatkamiseen, en tiedä olisinko jatkanut, aprikoi Timo Vikström.
Valtakunnallinen Yrittäjäpalkinto osui Iskulle juuri
yrittäjyyden mustiin vuosiin 70-luvulla.
– Ajankohdasta johtuen koin yrittäjäpalkinnon erityisen rohkaisevana ja motivoivana kannustuksena
yritystoiminnalle, sanoo Vikström ja toteaa tyydytyksellä, että nykyisin suhtautuminen yrittämiseen on
myönteistä.
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