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Hyvää huomenta Punkalaitumelaiset! Minun nimeni on Tuomas ja esittelen teille
tällä viikolla Toiminimi Tuomas Marttila:n toimintaa, osaamista ja taustaani.

Historia
Vaikka yrittäjähistoriani on pitkä, niin uutena punkalaitumelaisena olen
useimmille paikallisille vielä melko tuntematon, joten kerrataan hieman
työuraani.  Valokuvaaja Tuomas: Yrittäjäurani alkoi vuonna 1991 Helsingissä, kun
siirryin vakituisesta valokuvaajan työstäni itsenäiseksi yrittäjäksi. Helsingissä
kuvailin lähinnä muotia, mainontaa ja yritysviestintää. Hieman myöhemmin aloin
kuvata myös lehdille ja kansainvälisille kuvatoimistoille.

Hirsitalot hiipivät elämääni
Vuonna 2001 elämässäni tapahtui merkkittävä muutos, kun ostimme silloisen
vaimoni kanssa vanhan hirsitalon Inkoosta. Talo oli ollut pitkään asumaton, ja
aloimme remontoimaan sitä vapaa-ajan asunnoksi. Mutta niin kuin usein voi
käydä, vanha talomme vei rahojemme lisäksisydämemme Remontointi lähti siis
hieman lapasesta ja päädyimme kunnostamaan talon omakotitaloksi.

Talon remontoinnin aikana opiskelimme ahkerasti vanhojen hirsitalojen ja
perinnerakentamisen saloja. Hankimme tietoa, ihmettelimme, saimme paljon
konsultointia lähipiirimme ammattilaisilta sekä ulkopuolisilta konsulteilta. Ja kun
talomme alkoi useamman vuoden puuhastelun jälkeen uhkaavasti valmistua,
päädyimme ostamaan naapurissa olevan 1700-luvulla rakennetun toisen
hirsitalon ja näin rakennusrestauroinnin opiskelu sai jatkua.

Vähitellen osaamista alkoi kertyä, ja huomasin olevani tilanteessa, jossa
kavereiden lisäksi kavereiden kaverit alkoivat soittelemaan apua omiin
projekteihinsa, ja näin päädyin laajentamaan työnkuvaani myös hirsitalojen
kunnostamiseen ja korjauskonsultointiin. Mutta vasta koronan saavuttua
keskuuteemme ja valokuvausalan hiljenemisen myötä aloin tarjota hirsitalojen
kunnostuspalveluita myös julkisesti sosiaalisen median alustoilla nimellä
@nurkkanuusku.

Seuraavassa postaukssa kerron, miten päädyin Punkalaitumelle ja
mitä valokuvaukselleni nykyisin kuuluu. Kuvituksena tänään on hieman
vanhempaa kamerani jälkeä aikaisemmilta vuosilta, olkaa hyvät!
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Edellisessä julkaisussa lupasin kertoa teille miten päädyin Punkalaitumelle, ja
vastausta tähän voimme etsiä seuraavasta kertomuksesta.

Olimme eläneet nykyisen kumpanini kanssa etäsuhteessa jo neljä pitkää vuotta.
Minä Inkoossa ja tyttöystäväni Jyväskylässä. Välimatkaa siis oli, ja se alkoi
pikkuhiljaa hieman painamaan mieltämme. Molempien elämäntilannetta
miettiessämme päädyimme myymään minun taloni Inkoossa ja aloimme etsiä
uutta hirsitaloprojektia mahdollisimman lähelltä Jyväskylää. Sopivan talon
etsiminen osoittautui kuitenkin haastavaksi ja lopulta joustimme sijainnista ja
suuntasimme katseemme Tampereen seudulle.

Vuoden 2020 kesällä silmämme osuivat pieneen hirsitaloon Punkalaitumen
Riissuolla. Joten eikun katselemaan. Talo oli pieni, hassu ja haiseva, mutta se oli
hirsitalo, riittävän lähellä Tamperetta ja äärimmäisen söpö. Lähemmän
tarkastelun jälkeen tulin siihen tulokseen, että talo oli hajustaan huolimatta
rakenteiltaan hyvä ja uskoin vahvasti, että saisin sen kunnostettua sellaiseksi,
jossa myös melko hankalasti sisäilmaongelmille herkistynyt tyttöystävänikin voisi
viihtyä ja ennen kaikkea voida hyvin! Joten tein tarjouksen talosta ja päädyin
ostamaan sen.

No, välimatkaa jäi mutta minä sain kivan talon rapsuteltavaksi, paikkakunta
vaikutti ystävälliseltä ja pihalla olisi tilaa tyttöystäväni kasvimaalle.  Ja kyllähän se
välimatkakin lyheni. Kyllä kyllä. Kyllä se lyheni.  Joten täällä minä nyt sitten olen ja
remontin edetessä kumppaninikin on alkanut viihtyä luonani koko ajan
paremmin. En tiedä johtuisiko siitä, että hirsitalojen korjaaminen on välillä melko
yksinäistä puuhaa, on valokuvaukseni nykyisin painottunut enemmän ja
enemmän ihmisten kuvaamiseen. Kuvaan miellälläni henkilökuvia niin yrityksille
kuin yksityisille ja varsinkin hääkuvaukset ovat minulle hyvin mieleisiä.

Tämän kertaisen julkaisun kuvitus keskittyykin näihin aiheisiin. Tällä viikolla
kerron vielä yrityksille suunnatuista kuvauspalveluista tarkemmin.
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Tämän kertaisen julkaisun kuvat keskittyvät esimerkkeihin toteuttamastani
yritysviestinnästä ja lehtikuvauksesta. Yrityksen viestintään kuuluu normaalin
tiedottamisen, mainonnan ja markkinoinnin lisäksi monia muita osa-alueita,
kuten rekrytoiminen, jonka haasteiden parissa monet yritykset nykyisin
kamppailevat.

Lisäksi tänä päivänä on yleistä, että osa yritysten viestintää on olla ylipäätään
läsnä kuluttajien arjessa. Tämä tarkoittaa usein osallistumista sosiaaliseen
mediaan vahvalla visuaalisella ilmeellä. On tärkeää olla siellä, missä yrityksen
kohderyhmäkin on. Tässä hyvin monimuotoisessa viestinnän vyyhdissä yritykselle
on erityisen tärkeää huolehtia vahvasta ja ammattitaitoisesta kuvallisesta
ilmaisusta. Kuvallisen ilmaisun tulisi olla paitsi visuaaliseti vahvaa, myös
muuntautumiskykyistä, nopeaa ja johdonmukaista. Näihin visuaalisiin haasteisiin
vastaamisessa yritysten on hyvä varmistua siitä, että kuvien ja visuaalisen ilmeen
takana on osaava tiimi ja kattava alihankintaverkosto. Valokuvaajana olen tehnyt
mittavan uran yrityksille ja yhteisöille suunnattujen kuvausten parissa.

Asiakkaitani ovat vuosien saatossa olleet mm. Aleksi 13 Oy, L-Fasiongroup, Luhta,
Ril´s, Elisa Oyj, Helsingin Sanomat, STT-lehtikuva, Ilta-Sanomat sekä lukuisia
mainostoimistoja ja muita yrityksiä.
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Joskus nämä kuvatuotannot vaativat ison tiimin, jossa mukana on stylisteja,
meikkaajia, malleja, kuvausassareita jne. Toisinaan taas riittää, että valokuvaaja
kuvaa hyvät ja dynaamiset kuvat yrittäjästä ja / tai yrityksen henkilökunnasta.
Näin voidaan vahvistaa mielikuvaa yrityksen ystävällisestä palvelusta ja
luotettavasta ammattitaidosta. 

Rakkaat paikalliset kanssayrittäjät, autan miellläni teitä vastaamaan näihin
visuaalisen viestinnän haasteisiin.  Yrityksille tarjottavat kuvauspalvelut
hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Kysy lisää palveluista ja hinnoista viestillä tai
kotisivuiltani www.tuomasmarttila.com. Ja toki saa myös soittaa 0400705234.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tuomasmarttila.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3YfVbyFQdxlTNQxJ7maCD2Wvj30iCZGVZfSmYGB2CZHtenNM-Jrc31qrY&h=AT161UNpjYbG7Zb40rH1qyIyvMnhgPIW_n-YBcPSh8lZSwjP4vn2HhzZqVs4XR2MgKIwagFfsejNkzHq5tvs02sgIfwEviInYZqe2eX37eUEhAIl7gIW7FS7V7J_NKGNpA5u&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2tl-HtrQQlRG0UZjUR4rIb3T0jMofEmHQOWHSjHf53u-oWkBBax-65LBTEs5pi0A9CxLWBMe6tHwYoqbDOQTllFhmC6oJ4SMeHpDQYNkUvDmCBsLT4qGneS3LK4rmXbnSY2zbFrbxCQFn1Bhqs454x6p4jN-ydTYrLi-9ALkQfqVXd6IiADgGxXf970BDnzMLmGguKCANbWz01MJ4OFw7KnmkXU2KrReHm


Pohdintaa työnkuvastani

Joskus minulta kysytään, miten ihmeessä olen päätynyt yhdistämään hirsitalojen
korjaamisen ja valokuvaamisen työkseni. En oikein ole osannut vastata siihen
kunnolla, mutta toisaalta en ole koskaan valinnut työtäni, vaan työ on aina
valinnut minut.

Samoin kuin hirsitalojen korjaaminen, niin myös valokuvaaminen alkoi
harrastuksesta ja muuttui oppimisen kautta työksi. Toisaalta visuaallisuus on
vahvasti läsnä molemmissa. Samoin molemmat vaativat kärsivällisyyttä ja
tarkkuutta. On myös kätevää, kun pääsee tekemään alustavaa kartoitusta
vaikkapa savupiipusta ja katosta dronen avulla tai valaisemaan alapohjaa
langattomalla monisalamajärjestelmällä, jotta ahtaasta ja pimeästä alapohjasta
saadaan paremmat kuvat kunnon arviointia varten.

Mutta ehkäpä oikea vastaus olisi aito rakkaus hirsiä ja pikseleitä kohtaan. On ollut
mahtavaa saadaa osallistua tähän punkalaitumelaiset yritykset -viikkoon. Lopuksi
haluaisin kiittää Punkalaitumen kuntaa, joka mahdollisti tämän esittelyn sekä
Tiiaa avuista ja neuvoista tämän toteuttamisessa. Ja tietysti kaikkia
punkalaitumelaisia siitä ystävällisestä vastaanotosta, jonka olen uutena
tulokkaana teiltä saanut. Kiitos!
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