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Hei, lähdetään T:mi Katariinan viikkoon. Iloisesti tervetuloa mukaan!

Minä aina ihailin kaikkia jotka tiesivät jo koulussa mikä heistä tulee isona. Minäpä
en tiennyt. Kuitenkin olin sitä mieltä että kauppiasta minusta ei tule niinkuin
äitini. Olen kasvanut yrittäjäperhessä ja ollut aina mukana vanhempieni
yrityksessä UusiSalome. Salomen muistaa moni vieläkin ja kertoo muistojaan
sieltä. Edelleen liikekiinteistö kulkee Uusi Salomen nimellä.

Lukion jälkeen kouluttauduin ruokapuolelle. Tein töitä kunnalle kouluavustajana
ja SRK:lle nuoriso-ohjaajan tuurauksen. Punkalaitumen Osuuspankista jäin
äitiyslomalle syksyllä 1989 kun esikoisemme syntyi. Mukavaa vauva-arkea
vietettiin mutta pikku hiljaa paluu töihin hiipi mieleeni ja halusin jotain omaa.
Lastenvaate-kemikalio Katariina avasi ovensa 5.11.1990 Uusi Salomen tiloissa.
Liike jaettiin väliseinällä kahteen osaan. Äiti jatkoi naisten- ja miestenvaatteilla
seinän toisella puolella. Esikoinen sai pikkusiskon 1991 ja lapset kasvoivat
yritäjyyden mukana. Myöhemmin syntyi ajatus toisesta liikkeestä Huittisiin ja se
avattiin jouluksi 1997.

Minulla oli ilo saada hyvät työntekijät jotka hoitivat yrityksiäni kuin omia lapsiaan.
Samaan aikaan rakentui myyntipiste Alastarolle Tarja Salmen kenkäkaupan
yhteyteen.

- Birgitta Vanha-Kuitti
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Äidin kauppaan
tutustumassa jo pienenä.

T:mi Katariinan 2v-
syntymäpäivää

juhlistettiin Muumin
vierailulla.

Haluan jo muistutella
viikonlopun

Suutaripäivästä
Katariinassa lauantaina

12.11. klo 9.30-13!



Asioiden selkeyttämiseksi ja perheen etu edellä päätin jatkaa yhdellä myymälällä
omassa kiinteistössä Punkalaitumella ja 1.7.2000 Huittinen lopetettiin. Onneksi
asiakkat seurasivat minua ja he ovat uskollisesti käyneet kaupoilla edelleen.
Paikkakuntalaisten lisäksi asiakkaita käy laajalta alueelta. UusiSalome ja Katariina
siirtyivät samalle puolelle ja kirppis Poikettava avasi ovensa tyhjäksi jääneeseen
osaan tammikuussa 2000. Siellä myytiin asiakkaiden aarteita ja uutta
asiakskuntaa saatiin käymään.

2010 väliseinä purettiin ja liike remontoitiin ja aloitin koko perheen vaatekauppa-
kemikalion. Äidin 40 vuoden työura päättyi. Kemikalion jätin pois vuonna 2021
jatkaen laajemmalla vaatevalikoimalla naisille,miehille ja lapsille. Valikoimaan
kuuluu ulko-ja sisäpukeutuminen sekä alusvaateet ja sukkatuoteet. Meiltä löytyy
myös jonkin verran jalkineita naisille ja miehille.

Vaatekauppa on mielenkiintoista ja se on näiden vuosien aikana muuttunut
valtavasti. Nettimyynti on lisääntynyt ja ihmisten ostotottumukset muuttuneet.
Kivijalkakaupat ovat kokeneet lopun mutta vielä muutamia sitkeitä löytyy.
Palveleva kauppa ja yksilöllinen valikoima on niitä valtteja joilla mennään
eteenpäin. Matkahuollon asiamiespiste lisättiin palvelutarjontaan 2006
lisääntyneen kysynnän vuoksi. Schenkerin noutopiste tuli tiloihimme 2021.
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Kauppa yhdellä puolella,
sitä juhlistettiin Leo

Leijonan vierailulla. Äitini
Aino Knuuti vielä

yrittäjänä.

Keskeneräisten
käsitöiden näyttely
kirppis Poikettavan

ikkunoilla.

Remontti valmistui ja
aloitin Mode S-XL-ketjun.
Ketju loppui muutaman

vuoden päästä.

Matkahuollon juttu
vuodelta 2006.



Työhöni kuuluu varsinaisen myyntityön lisäksi monenlaista jotka tekevät
työpäivistäni vaihtelevia. Asiakastapaamiset ovat muutakin kuin kaupankäyntiä,
vähän kuin kyläiltäisiin ja vaihdettaisiin kuulumiset. Varsinaiset päämallistot
ostetaan ennakoon kahdesti vuodessa isoilta muotialan messuilta.

Ostoja tehdään myös netistä eri agentuureilta. Ns ”kaupparatsuja” ei enää
montaakaan liiku, ennen se oli jokapäiväistä. Ostoilla tarjonta on laaja ja pitää
osata valita puolivuotta ennen mitä myydään kesällä tai mitä asiakaskunta haluaa
syksyllä. Muutamia mallistoja tulee vielä näiden lisäksi. Harvalla
tavarantoimittajalla on varastoja joten pitää pystyä tilaamaan oikeita määriä kun
lisää ei välttämättä enää saa. Asiakaskunnan kun oppii tuntemaan niin on
helpompi tehdä ostoja, vaikkakin riski on aina ettei onnistu. Kuuntelen myös
asikkaiden toiveita jos hyllystä ei löydy niin etsitään ja löydetään asiakkalle se
oikea.

Opastan asiakkaitani pukeutumaan ennalta arvaamattomasti ja hyvää laatua
vaalien. Haluan että he onnistuvat hankinnoissaan sillä he ovat käyntikorttejani
maailmalla. Somistus ja siivous kuuluvat työhöni. Taloushallinto pitää hallita
vaikkakin yhteistyötä tehdään hyvän kirjanpitotoimiston kanssa. Yhteistyötahoja
ovat myös lehtitalot Punkalaitumella, Urjalassa ja Sastamalassa: he loihtivat
ilmoitukset yrityksen menstyksen tueksi. Somea päivitän itse aina kun siltä
tuntuu ja se on ollut myös hyvä mainonnan väline. Vaikka meillä ei ole
verkkokauppaa, niin teemme myös hieman nettimyyntiä somen kautta.

Mahdolliset korjaukset asiakkaiden vaatteisiin tekee ompelimo Misa ja
suutaripalvelua tarjoan yhteistyössä Suutari Esterin kanssa. Suutaripäiviä
pidetään ajoittain, mutta korjaukset kulkevat Naantaliin myös omien
menojemme mukana, siis aina voi tuoda ”potilaita” korjattavaksi.
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Punkalaidun t-paita
yhteistyössä kunnan ja

Pompperipossan kanssa.
Kylä jolla oma paita!

Ikkunasomistusta
vuosien varrella. Meillä oli

kerran yhteistyössä
paikallisen

lahjatavaraliikkeen ja
kukkakaupan kanssa

häät teemalla
näyteikkunat.

Näyteikkunat ovat hyvät
ja niiden päivittäminen
kannattaa vaikka siellä
on vain osa mallistosta.



Iloisia asiakkaita! Olen
yrittänyt aina että meiltä

lähdettäisiin hymyssä
suon vaikka asiakkaalla

olisi huonokin päivä

2021 toimitilaani liitettiin kunnan ehdotuksesta Punkalaitumen matkailuinfo mikä
on tuonut uuden ulottuvuuden työpäiviini. Kunnan kanssa yhteistyö on ollut
sujuvaa ja siitä syntyi idea pitäjän omasta t-paidasta. Siitä sain rohkeuden teettää
oman kylän joulukortit täksikin jouluksi.

Muista yrittäjistä olen saanut useita ystäviä. Heidän kanssaan jaetaan yrittäjän
arkea iloja ja pulmia. Olemme tehneet yhteisiä tapahtumia myös yhdessä. Olen
kuulunut Punkalaitumen Naisyrittäjiin koko yrittäjä urani ajan. Siellä on tehty
monenlaista mukavaa vuosien aikana matkoja, illanviettoja, muotinäytöksiä,
naisteniltaa jne. On myös opiskeltu somistusta ja mainontaa.

Varsinkin yksinyrittäjän on tärkeää verkostoitua muiden yrittäjien kanssa, siitä saa
innostusta omaan tekemiseen. Vaikka työ vie mukanaan niin harrastuksille pitää
löytää myös aikaa. Musiikki, liikunta ja yhdistystoiminta ovat suosikkini. Kesällä
puutarhanhoito, marjastus ja sienestys.

Nykyisin teen viiden päivän työviikkoja entisen kuuden sijaan, mitä nyt
muutamat suutaripäivät lauantaisin. Lomat on vähäiset joten näin järjestyy lisää
aikaa perheelle johon juuri saatiin ihana lisäys, ensimmäinen lapsenlapsi.

12.11.

Joskus kuulee, ettei Punkalaitumella
kulje julkiset mutta kyllä kulkee.

Parhaiten kouluaikoina mutta myös
kesäisin on vuoroja.



Vartiolan muotinäytös 2011. Muotinäytöksen mannekiinit
ovat upeita ja rohkeita

paikallisia ihmisiä. Näytöksiä
on tehty monena vuonna. 

Naisyrittäjien Valman ja
Viljon juoksu -tapahtumassa
esitin bisseä. Monta roolia on
ollut vuosien aikana mutta

tästä pidin eniten.

Naistenilta myymälässäni

Joka vuosi uusille vauvoille
Punkalaitumelle pienet

muistamiset



Olen todella kiitollinen kaikille asiakkailleni ja yhteistyötahoille jotka ovat
mahdollistaneet tekemään tätä työtä josta pidän, ja olen mielelläni aina lähtenyt
töihin. Ansaitut kiitokset saa myös oma perhe: he ovat aina kannustaneet minua.
Yrittäjyyttä nyt 32v takana ja kauppa jatkuu kun vaan terveyttä ja iloa omasta
tekemisestä riittää. Yrittäjyydessä on enemmän plussaa kuin miinusta ja aina saa
apua kun vain kysyy ja ottaa selvää. Kuvassa viikonlopun harrastuksia juuri nyt!

Kiitos tästä viikkosta mukana olleille ja ilosesti tervetuloa koko perheen
vaatekauppa KATARIINAAN!

Birgitta Vanha-Kuitti, Tmi Katariina
 Lauttakyläntie 10
 050 4422 161

13.11.


