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Zipsisustuksen Jutta Ekholm on yli 
20 vuotta sisustanut lahtelaisia ja lä-
hikuntien toimistoja ja koteja. Yritys 
sai nimensä nimikilpailun kautta; yli 
200:n ehdotuksen joukosta muotoutui 
vetoketjua tarkoittavan sanan kautta 
Zipsisustus. 

Liike on ollut Vapaudenkadulla uusissa 
tiloissa kohta vuoden. Asiakkaat ovat 
kiittäneet keskeistä sijaintia torin lähei-
syydessä. Liikkeen ovesta on astunut 
sisään myös uusia nuoria asiakkaita, 
yrittäjä kiittää. 

Innokkuutta yrittäjyyteen

”Verkostoituminen sekä yritysvierailut 
ovat yrittäjänaisiin kuulumisen paras-
ta antia”, yrittäjä hehkuttaa. Ekholm oli 
mukana Yrittäjänaisissa jo ennen yri-
tyksen perustamista, kannatusjäsene-
nä. Myöhemmin hän on toiminut hal-
lituksessa kuuden vuoden ajan. Hän 
heittää ilmoille toiveen, että yrittäjä-
naiset käyttäisivät enemmän toisten 
yrittäjänaisten palveluita.

Täyden palvelun sisustusliike
 
Zipsisustus tarjoaa asiakaspalvelua 
sekä sisustukseen sopivia tekstiile-
jä ja pienesineitä. Yhteistyö asiakkaan 
ja sisustussuunnittelijan kanssa lähtee 
liikkeelle visiosta, yrittäjä kertoo.

– Täyden palvelun pakettina teem-
me suunnittelukäynnit yrityksiin sekä 
koteihin, yrittäjä esittelee. Käynneillä 
kartoitetaan tarpeet ja valitaan tekstii-
lit. Kankaat työstetään ja asennetaan 
paikalleen asiakkaan niin halutessa. 
Verhot suunnitellaan paikkaansa istu-
vaksi ja niiden sopiva vaihtoväli on 5-7 
vuotta. Sitten on jo hyvä aika tuoda si-
sustukseen uusia tuulia, Ekholm eh-
dottaa.  

Zipsisustuksen toteuttama mielenpai-
nuva kohde on ollut Satulinna, jossa 
televisiossakin pyörivää Vain elämää- 
sarjaa kuvataan. Erikoinen projekti oli 
myös tekstiilien toteuttaminen kah-
teen suureen omakotitalokohteeseen, 
joissa oli mm. kaarevia ikkunapintoja. 
”Verkostojen kautta olen päässyt to-
teuttamaan monenlaisia mielenkiintoi-
sia kohteita”, Jutta toteaa. 

Samettia ja vahvoja värejä
Tukholman messujen syksyn sisus-
tustrendeistä esiin nousi erilaisten 
pintojen, kuten rouhean ja kiiltävän 
yhdistäminen. Metsänvihreä ja sini-
nen muodostavat toimivan parin pas-

tellisen utuisen roosan kanssa. Myös 
vahvat värit ovat suosittuja,  kommen-
toi Jutta esitellessään väriyhdistelmiä. 
Parasta messuantia on kuitenkin kuu-
lumisten vaihto kollegoiden kanssa, 
kertoo Jutta naurahtaen. 

Materiaaleista sametti on syksyn sisustus-
materiaalien ehdoton hitti.

”Nautin siitä kun saan tehdä töitä ihanien asiakkaiden ja materiaalien kanssa sekä 
nähdä käteni jäljen”, yrittäjä Jutta Ekholm lausahtaa.


