KYLLÄ HANKKIJA
TUNNETAAN!
VALITTUA, TARKASTETTUA, TAATTUA
Hankkijan liikemerkin ”kolme hakasta” kuvasivat alun perin
siemenkauppaan liittyviä tarkastusmerkkejä. Ne kertovat Valitusta,
Tarkastetusta ja Taatusta siemenestä. Niistä muodostui nopeasti
Hankkijan kaikkia toimintamuotoja ja tuotteita kuvaava symboli
ja liikemerkki, joka monien tutkimusten mukaan on ollut Suomen
tunnetuimpia liikemerkkejä.

HANKKIJAN ORANSSI LIPPIS
Mainoslakkien yleisimpien ja tunnetuimpien joukkoon kohosi nopeasti
Hankkijan oranssi lippis, joka oli vahvaa valuuttaa varsinkin maaseudulla.
Kun Hankkijan tunnusväriksi valittiin 1970 oranssi tuli siitä myös lippiksen
väri. Alkuperäisen lippiksen valmistus jatkui Ilmajoella Keskimäki Oy:ssä
aina 1980-luvun loppuun, jolloin siihen mennessä oli tehty lähes 500 000
kappaletta. Lippiksestä muodostui melkeinpä kulttiesine ja arvokas
keräilykohde. Myöhemmin siitä on valmistettu jopa piraattikopioita.

HANKKIJAN JUHLAVUODEN RELIEFI
Hankkijan ”Juhlavuoden reliefi” on valmistunut v. 1980 arvokkaaksi
muistoesineeksi juhlistamaan Hankkijan 75-vuotista toimintaa.
Reliefin on muotoillut kuvanveistäjä, professori Terho Sakki, joka voitti
kuvanveistäjille aiheesta järjestetyn kutsukilpailun. Pronssiin valetun
reliefin koko on 25 x 25 cm. Sitä myönnettiin vain hallintoneuvoston
päätöksillä arvokkaana huomionosoituksena merkittävistä ansioista ja
toiminnasta Hankkijan päämäärien hyväksi. Professori Terho Sakki on
selostanut teoksensa symboliikkaa seuraavasti: ”Pääaiheen muodostaa
voimakasta kasvua ilmentävä tähkä, joka kasvuvoimassaan tunkeutuu
yli reliefin ääriviivojen. Tähkän jyväsistä on muotoiltu rakentamista
kuvaavia elementtejä. Vaakatasossa reliefin jakaa kahtia linja, jonka
alapuolinen osa kuvaa maata, kasvuvoimaista multaa, ja yläpuolinen osa taivasta. Maasta nousevan
Hankkijan liikemerkin kolme hakasta kuvaavat ikään kuin kasvuun lähtevää viljaa ja satoa.”

RELIEFI HANKKIJAN ENTISEN SALOMONKADUN TOIMITALON SEINÄLLÄ
Prof. Sakki teki Hankkijan juhlavuoden reliefistä uniikkikappaleena myös 125 x 125 cm kokoisen pronssiin
valetun suurennoksen, joka juhlavuonna kiinnitettiin Hankkijan uuden, Oulunkylässä sijainneen
pääkonttorin seinään. Hankkijan toiminnan päätyttyä reliefi irrotettiin Oulunkylän kiinteistön seinästä
ja Hankkija Maatalous Oy lunasti sen itselleen ja lahjoitti sen
Hankkijan Perinneyhdistykselle. Perinneyhdistyksen toimesta
reliefi kiinnitettiin Hankkijan entisen, Salomonkatu 1:ssä
vuosina 1918-1976 sijainneen pitkäaikaisen pääkonttorikiinteistön eli ns. ”Hankkijan talon” seinään syyskuussa
2005. Näin voitiin samalla juhlistaa sitä, että vuonna 2005
tuli kuluneeksi 100 vuotta Keskusosuusliike Hankkijan
perustamisesta.

Kannattaa käydä katsomassa! Löydät reliefin
Hankkijan talon Arkadiankadun puoleiselta seinältä.

