
LENINKILIIKKEESTÄ MAAKUNNAN MUOTITALOKSI 

 
Leninkiliike Lauran Puoti avasi ovensa 15.10.1968 osoitteessa Ahlströminkatu 8 Varkauden 

Päiviönsaarella. Myymälätilaa oli käytössä 32 m² ja yrityksen palveluksessa yksi myyjä. 
Leninkimyynnin lisäksi yritystoimintaan kuuluivat neljä henkeä työllistänyt kankaiden myynti ja 
mittatilausompelimo, josta kuitenkin luovuttiin vuonna 1972, jolloin yritys siirtyi 

kokonaisuudessaan perustajina olleiden Laura ja Lauri Olakiven omistukseen. Valikoimia, tiloja ja 
henkilökuntaa kasvatettiin Ahlströminkadulla kaikkiaan viiden laajennuksen yhteydessä siten, että 

myymälätilaa oli vuonna 1980 kahdessa toimipisteessä 300 m² ja henkilöstöä 9.  
 

Yritys muutti Kauppakatu 20:een vuonna 1982. Nyt myymälätilaa oli käytössä 450 m². 
Tuotevalikoimaa kasvatettiin 11 hengen voimin 1980 luvulla edelleen, siten että valikoimat 

kattoivat 1990 luvun taitteessa naisten pukeutumisen koko kirjon alusasuista takkeihin, sukista 
hattuihin ja hääpuvuista äitiysvaatteisiin. 
 
Lauri Olakivi menehtyi sairauskohtaukseen vuonna 1988. Hänen tukensa yritystoiminnan 

käynnistyessä samoin kuin myöhemmin toiminnan kehittämisessä oli keskeistä yrityksen 
menestykselle.  
 
Vuonna 1992 Lauran Puoti muutti nykyisiin 550 m² tiloihin Kauppakatu 26:een. Samalla otettiin 

myös miesten pukeutuminen mukaan tarjontaan ja muutoinkin tuotevalikoimia hienosäädettiin 
vuosien varrella paremmin kysyntää vastaaviksi.  
 
Liiketoimintaa laajennettiin vuonna 2000 kun Kauppakatu 24:ssä sijainneet Muodin Espa ja 

Jim&Jill liiketoiminnot liitettiin Lauran Puoti Oy:öön. Liiketoimintojen yhdistämisen myötä naisten 
vaatteiden tarjonta monipuolistui ja nuorisovaatteiden tarjonta kasvoi kokonaan uusiin 
mittasuhteisiin.  
 

Vuonna 2002 Jim&Jill muutti nykyisiin tiloihin Kauppakatu 46:een. Samalla Muodin Espa sai 
käyttöönsä lähes 100 m² lisää tilaa. 
 
Vuonna 2004 naisten tarjonta keskitettiin Kauppakatu 26:een ja myymälän nimi muuttui Moda 

Lauraksi. Miehille perustettiin Kauppakatu 24:ään oma myymälä, Moda Max. Näiden uudistusten 
jälkeen Lauran Puoti Oy:llä oli kolme myymälää, Moda Laura, Moda Max ja Jim&Jill, joiden 
yhteenlaskettu myyntipinta-ala oli n. 1000 m² ja vahvuus n. 20 henkeä. 
 

Vuonna 2006 avattiin Moda Laurassa Vero Moda -osasto katutasossa ja myymälätiloja 
laajennettiin. Muutosten  jälkeen  yhteenlaskettu  myyntipinta-ala  kasvoi n. 1300 m²:iin. 

 
Yrityksen perustaja ja sielu vuosikymmenten ajan, Laura Olakivi menehtyi pitkäaikaisen sairauden 

jälkeen vuonna 2008. Ennen yrittäjäuraansa Laura Olakivi toimi 50-luvulta alkaen eri tehtävissä 
kehittämässä suomalaista vaatekauppaa. Laura Olakivi huomioitiin vuonna 1998 päättyneen 

työuransa aikana monilla erilaisilla palkinnoilla ja huomionosoituksilla. Samoin Lauran Puoti Oy 
on vastaanottanut useita yritystoimintaan ja palveluun liittyviä palkintoja.  
 

Nykyisin Lauran Puoti Oy on Varkauden suurin vaatemyyjä ja MODA Laura maakunnan suurin 
naisten muotitalo.  

 


