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Det är en inbjudande och gemyt-
lig atmosfär i Satu Särkijärvis och 
 Toni Viljanmaas lilla affär på Kyrko-
esplanaden i Vasa. Lådor med vinyl-
skivor möter en på bordet och ger 
känslan av en tidsresa. I dem finns 
bland annat hårdrock och progres-
siv rock från 1970-talet och legenda-
riska finländska artister som basis-
ten Pekka Pohjola. 

– Det är många yngre musikäls-
kare som har upptäckt vinylskivan. 
Att vinylen är tillbaka syns i all in-
ternationell försäljningsstatistik. Vi 
får förfrågningar och beställningar 
från  hela landet, och från utlandet, 
säger Toni Viljanmaa.

Satu Särkijärvi berättar om en 
morgon då en beställning på en nå-
got oväntad skiva trillat in från USA: 

– Det finns samlare som vill ha 
kompletta samlingar och alla ver-
sioner, även språkversioner, av spe-
cifika låtar, artister och skivor. Den 
här kunden ville ha en singelskiva in-

spelad av Tapani Kansa. Det var för-
stås lite överraskande. 

Priset på vinylerna varierar från 
några till hundratals euro. 

– För samlarobjekt kan priset  stiga 
till 500 euro och högre. Vi har  både 
gamla och klassiska skivor, men 
också nya skivor och nya upplagor 
av gamla. Vi tar gärna in skivor av 
 lokala artister. 

NÄR CORONAPANDEMIN var ett fak-
tum funderade de om de ska stänga 
butiken på Kyrkoesplanaden i Vasa, 
åtminstone tillfälligt. 

Tack vare ett höj- och sänkbart ar-
betsbord blev det ändrade planer. 
Försäljningen har fördubblats och 
nu förbereder Tenho Design också 
export. 

– Vi har faktiskt börjat titta på ex-
portmöjligheter. Efterfrågan på bor-
det har varit så pass stor att vi når en 
sexsiffrig omsättning i år. Vi har ka-
pacitet att tillverka större volymer 

sedan vi gjorde ett avtal med möbel-
företaget Peltola i Jurva. 

Formgivaren och designern  Satu 
Särkijärvi har utvecklat bordet. Hon 
grundade företaget Tenho Design 
2015. Hon säger att hon såg ett be-
hov av ett praktiskt bord som inte 
tar för mycket plats. 

– Nuförtiden står det mera sällan 
högar med papper på skrivborden. 
Det som behövs är en tillräckligt stor 
yta för en dator och andra elektro-
niska arbetsverktyg. Bordet ska  vara 
höj- och sänkbart och även lätt att 
placera. Vi har fått speciellt många 
beställningar från huvudstadsregio-
nen. Det är kunder som jobbar hem-
ma och som vill ha en arbetsstation 
som inte tar för mycket plats, berät-
tar Särkijärvi. 

Hon är från Muonio i norra Fin-
land. Finländsk design och formgiv-
ning har ett gott rykte utomlands, 
speciellt när det finns en koppling 
till Lappland. 

– Många utlänningar känner till 
Lappland, naturen, miljön och den 
finländska skogen. Vi har vår pro-
duktutveckling i Muonio och in-
hemskt virke är förstås en viktig rå-
vara för oss. Bordet är tillverkat i 
björk. 

Hon har också utvecklat ett för-
varingsskåp för vinylskivor. 

– Det var egentligen där det bör-
jade. Först kom skåpet och så insåg 

vi att då kan vi ju också börja sälja 
innehållet. 

Men det är inte allt som Tenho 
 Design erbjuder. Satu Särkijärvi och 
Toni Viljanmaa importerar också 
skor och kepsar. 

DE HITTADE en leverantör av kepsar 
på ett litet familjeföretag på Irland.  
I en 100 år gammal fabrik tillverkar 
företaget kepsar för hand.  Skorna 
och kängorna kommer från Eng-
land, från ett företag som tillverka-

de kängor redan under första världs-
kriget. Det är produkter som på nå-
got sätt passar in i butiken och som 
tilltalar Särkijärvi och Viljanmaa.

I butiken hoppas de att kunderna 
gör fynd. 

– Många har hört om  Tenho via 
 nätet och velat besöka vår butik. I år 
har vi haft många inhemska turister.
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I Toni Viljanmaas och Satu Särkijärvis 
a!är säljs vinyler och möbler, men även 
skor och kepsar. "FOTO: LINUS LINDHOLM

Vill ta sin tidsresa ut i världen
�ɟVinylskivor, irländska kepsar, kängor från England och möbler från Muonio. 
Satu Särkijärvis och Toni Viljanmaas företag vill satsa också internationellt.

”Det !nns samlare som vill ha kompletta 
samlingar och alla versioner, även språk-
versioner, av speci!ka låtar, artister och 
skivor. Den här kunden ville ha en singel-
skiva inspelad av Tapani Kansa”
Satu Särkijärvi

Kepsarna importeras från ett familjeföretag på Irland som tillverkat 
 kepsar i nästan hundra år. "FOTO: LINUS LINDHOLM


