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Pieni historiapläjäys alkuun. Olen syntynyt ja aina asunut Punkalaitumella. En
siis koskaan ole asunut muualla… Olen landelta ja ylpeä siitä! Synnyinkotini
sijaitsee Länsipäässä, mistä kuvakin on. Kuvassa noin 2-vuotias Mari.
Länsipäästä muutimme Jalasjoelle, kun olin noin 5-vuotias ja myöhemmin
nuorena aikuisena muutin mieheni kotitilalle Talalaan. Olen käynyt ala-asteen
Kiertolan koulussa, yläasteen ja lukion keskustassa. Lukion jälkeen opiskelin
liiketalouden tradenomiksi SAMKissa Huittisten toimipisteessä.
Opiskeluaikoina olen ollut paikkakunnalla monissa erilaisissa kesätöissä, joista
kertyi työkokemusta laidasta laitaan.

Varsinaisen työurani aloitin Äetsässä Kemira Oyj:llä, missä toimin
vientiassistenttina ja myöhemmin ostajana yhteensä noin viisi vuotta. Tämän
jälkeen opiskelin sisustussuunnittelua TAMKissa ja perustin alan yrityksen
heinäkuussa 2014.

Olen aina ollut sitä mieltä, että kaikki työkokemus on plussaa ja antaa
näkemystä tulevaisuuteen. Joskus jossakin blogiartikkelissa luonnehdin itseäni
näin: unelma-ammatissaan työskentelevä tila- ja sisustussuunnittelija, entinen
tehdasympäristössä työskennellyt ostaja sekä viennin ja logistiikan parissa
työskennellyt vientiassistentti, sitä ennen markkinointiassistenttina kesätöitä
tehnyt, jota ennen kirjanpitäjänä siipiään koittanut kesätyöntekijä (sittemmin
todennut sen olleen erikoinen uravalinta), vielä erikoisemman urakokeilun
lastenhoitajana koittanut, vanhainkodin keittiössä tiski- ja pakkauskonetta
käyttänyt, alkujaan lipunmyyjänä työuransa aloittanut yrittäjä Pirkanmaalta. 

Moi! Olen Mari Pohjala, paljasjalkainen punkalaitumelainen. Tervetuloa
matkaani! Asustelen laitumella perheeni kanssa, johon kuuluu mies ja yksi
lapsi. Toimin yrittäjänä tila- ja sisustussuunnittelutoimisto Tilakossa
Tampereella ja Punkalaitumella meillä on maatila. Tällä viikolla pääsette
kurkistamaan yrittäjyyteen, erilaisiin luottamustoimiin ja punkalaitumelaiseen
moderniin maalaiselämään. Storyjen puolelle luon sekalaista life-style sisältöä
pitkin viikkoa. Hauska tutustua! 

11.10.

11.10.



Työ ja yrittäjyys. Toimin yrittäjänä, tila- ja sisustussuunnittelutoimisto Tilakossa
Tampereella. Minulle oli selkeää jo ennen yrityksen perustamista, että
markkinani ja asiakkaani ovat toisaalla kuin Punkalaitumella. Vuonna 2014, kun
perustin yritykseni, tein jo sen päätöksen, että aloitan heti työskentelyn
Tampereella, jotta verkostot karttuu sinne sekä toimiminen tuolla suunnalla on
helpompaa. Selkeää on ollut myös, että asuinpaikka on ja pysyy
Punkalaitumella. Tänne haluan myös veroni maksaa. Työni mahdollistaa
etätyöskentelyn kotoa ja olenkin 2-3 päivää viikosta etänä ja loput toimistolla
(jo ennen korona-aikaa).

Teen suunnitelmia julkisiin tiloihin eli kohteitani ovat toimistot, ravintolat,
myymälät ja terveydenhuollon tilat. Projekteja on reilun 7 vuoden yrittäjyyden
aikana ollut ympäri Pirkanmaata ja muutamia myös ympäröivissä
maakunnissa sekä pääkaupunkiseudulla. Meitä tilakolaisia on neljä ja toimisto
sijaitsee Laukontorin kupeessa Satamakadulla.

Maalais- ja kaupunkilaiselämän yhdistelmä on mun mielestä ihan best! En voisi
asua kaupungissa, mutta on kiva, että pääsee liikuskelemaan ihmisten ilmoille
viikottain.

Kuva 1: @tilakofi toimiston syysikkuna
Kuva 2: Suunnittelukohteeni Finnrestan Ravintola Arlanda, Tampereen messu-
ja urheilukeskuksella 
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Maalaiselämää. 
Meillä ja monessa muussa talossa Punkalaitumella työskennellään tärkeän
asian parissa, nimittäin ruuantuotannon. Meidän tilalla viljellään perinteisiä
viljoja eli satokaudesta riippuen vaihtelevin määrin vehnää, ohraa, kauraa,
ruista ja rapsia. Välillä onnistutaan ja toisinaan heikommin. Pellolta pöytään -
ketjussa ollaan siellä alkupäässä eli pellolla. Allekirjoittaneelle kuuluu lähinnä
paperityöt ja sesonkiaikoina ruokahuolto, avustavat logistiset tehtävät sekä
kuivuriassistenttina toimiminen. 

Välillä pääsen sorminäppäryyttäni toteuttamaan tarkkuutta vaativiin
koneremontteihin tai kylvökoneen kiertokoetta tekemään. Paljon on aikaa
tullut vietettyä myös hanttimiehen paikalla kasvukauden aikana viljalenkeillä
eli tarkistuskierroksilla kasvua seuraamassa. Olenpa kerran päässyt traktorilla
kultivoimaan ja toisen kerran ajamaan peräkärryn pellon toisesta päästä
toiseen ja takaisin. Liekö sitten vika ollut kuskissa vai työnjohtajassa, kun kerrat
ovat jääneet noihin kahteen.
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Luottamustoimet. Jottei aika kävisi pitkäksi olen ollut ja olen paraikaa mukana
monessa luottamustoimessa valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja
paikallisesti. Eniten olen huseerannut Suomen Yrittäjien eri tasoilla aina
keskusjärjestöstä paikallisyhdistykseen. Tällä hetkellä toimin Punkalaitumen
Yrittäjät ry:n puheenjohtajana ja Pirkanmaan Yrittäjissä vaalivaliokunnan
jäsenenä. Aiemmin olen toiminut Pirkanmaan Yrittäjien Nuorten yrittäjien
verkoston puheenjohtajana ja Suomen Yrittäjissä Nuorten yrittäjien verkoston
johtoryhmän jäsenenä. Lisäksi paikallisesti olen mukana Punkalaitumen OP:n
toiminnassa ja kunnan Elpo-työryhmässä. (ja varmaan joku toimi jo unohtuikin
listasta).
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Vapaa-aika. Meidän ikäluokkaa on jäänyt kivasti Punkalaitumelle asumaan.
Kyläilemme paljon ystävien kesken puolin ja toisin sekä käymme yhdessä eri
harrastuksissa. Meilläpä on oikein oma Toimintapäivä-konsepti ja -porukka,
jossa vuorollaan pariskunnat suunnittelevat muiden puolesta liikunnallista tai
kultturellia aktiviteettia päiväksi, jonka jälkeen mennään porukalla illalliselle ja
välillä vähän discoilemaankin. Reissuun lähdetään yhdessä laitumelta ja onpa
vietetty useita toimintapäiviä ihan paikkakunnallakin.

Kun vietän lomaa, tykkään matkustella ja pyöriä vieraissa paikoissa ihan muina
turreina. Silloin pääsee parhaiten irti hektisestä yrittäjän arjesta. Viime aikoina
matkustelu ulkomaille on jäänyt vähiin, mutta toivottavasti taas pian pääsisi
turvallisesti reissuun. Punkalaitumelta pääsee niin kätevästi parissa tunnissa
Helsinki-Vantaan lentokentälle. Ja jos sattuu löytämään lennon Tampereelta,
niin vielä parempi! Vapaa-aikaa on myös rentouttavaa viettää mökkirannassa
Vesilahdella, mistä kuvakin on. 

Paljonhan nämä toimet ottaa, mutta paljon ne myös antaa. On mahtavaa
päästä vaikuttamaan erilaisiin asioihin, tuoda näkemystä, kehittää toimintaa ja
keskustella ajankohtaisista asioista. Hienosti on verkostoja kertynyt näiden
luottamustoimien myötä, jopa ihan kansainvälisesti. Luottamustoimista myös
oppii niin paljon eri asioita. Siinä kai tärkeimmät syyt, miksi näissä toimissa
ollaan mukana. Monesta on pitänyt myös kieltäytyä, kun aika ei riitä, sillä
vapaa-aikaakin olisi mukava välillä viettää. Vapaa-ajan vietosta vielä lisää tällä
viikolla.
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On aika lopetella mun #punkalaitumelaiset viikko. Tänne on ollut mukava
luoda sisältöä ja päästää teitä kurkistamaan moderniin maalaiselämääni.
Tässähän on tuntenut itsensä suorastaan some-vaikuttajaksi viikon ajan.
Toivottavasti olet tykännyt seurailla. Tämä ovi sulkeutuu nyt osaltani ja
päästetään seuraava sisällöntuottaja irti. Nähdään kylänraitilla! Kiitos, moi! 
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https://www.facebook.com/hashtag/punkalaitumelaiset?__cft__%5b0%5d=AZXZvwGgwBqydi5jUOqoYdz9iuOhB5J-T99wrRpouiX-i6rG_WU4yDoeMbLnwq8bBOHLSe5DjsrZINU3iQH3-H9K2noexaeCtP_f53LgErPmMZctrw04ytpcZvDKXDdNDX3nNa0paqoAY3isJEh2DwIsr__B2vNK8imqj8FhIV1M8A&__tn__=*NK-R

