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Tervetuloa seuraamaan Maatilamajoitus Saarisen viikkoa! Yrityksen takana
häärivät Jouko ja Mallu. Meistä ja yritystoiminnasta – historiasta, nykyisyydestä ja
tulevaisuudesta – lisää tällä viikolla! Jo nyt haluamme kuitenkin muistuttaa
tulevan viikon tapahtumista.

Etelän Lumo -taidenäyttelyn avajaisia vietettiin eilen sunnuntaina. Näyttely on
avoinna koko viikon maanantaista sunnuntaihin klo 14-18. Näyttelyyn on vapaa
pääsy. Näyttelyn lisäksi kesäkahvila ma-la klo 14-18 ja sunnuntaina klo 12-18.

Valtakunnallista Avoimet puutarhat -päivää vietetään sunnuntaina 7.8.
Osallistumme toista kertaa päivään, ja olette tervetulleita mittailemaan ja
tuumailemaan pihapiiriimme sunnuntaina klo 12-18. Avoimet puutarhat-päivässä
kävijöiden kesken arvomme aamiaisbrunssin neljälle. Palkinnon arvo on 80e ja se
tulee käyttää viimeistään 28.8.2022. Tule vierailemaan ja osallistumaan arvontaan!

1.8.

Mallu ja Jouko esittäytyy!

Olemme melkein kuusikymppisiä yrittäjiä, ja asuneet tässä Joukon mummolassa
vajaa 40 vuotta. Tulimme aluksi tilalle maatalousyrittäjiksi, mutta sen jälkeen on
sattunut ja tapahtunut, niistä lisää kuluvalla viikolla. Olemme urheiluihmisiä – tai
ainakin urheiluhenkisiä. Joukon tausta on ampumahiihdossa. Koko Punkalaidun
tunnetaan ampumahiihdosta, ja toivottavasti siitä on jäljet jääneet.

Tapasimme toisemme Joensuussa urheiluhierojakoulussa, ja Mallu oli silloin
maajoukkuevalmennettavana voimistelussa. Mallu on tuonut kuitenkin
liikunnanohjausta ja liikuntaa sekä voimistelua Punkalaitumelle, kotipaikastaan
Joutsasta asti.

Postauksen video ei saatavilla dokumentissa.

3.8.

Hierontahommat meillä alkoi vuonna 1986, ja PunkaFysio aloitti vuonna 1989.
Ensimmäisiä lehti-ilmoituksia on vuodelta 1986, mainostimme hierontapalveluita
kaiken ikäisille ja kokoisille päästä varpaisiin. -86 palveluihimme kuului hieronnan
lisäksi lämpöhoidot, vesihieronta, solarium, jumpparyhmät, tilaussaunat sekä
terveystuotteet (kuva 1). Vuonna 1996 meidät valittiin vuoden yrittäjäpariksi ja
silloinen kunnanjohtaja Lasse Laasjärvi sekä toimitusjohtaja Ari Mäkinen
luovuttivat Vuoden Yrittäjä-tunnuksen (kuva 2).

3.8.



Kuvassa 3 Punkalaitumen Sanomissa vuonna 1999 ilmestynyt mainos
vuosituhannen vaihdosta. Punkalaitumen Sanomien merkitys on ollut suuri
yrityksen ja palveluiden tiedottamisessa paikkakuntalaisille ja vähän
kauempanakin asuville. Kuvassa 4 esimerkki taukojumpasta (voi käyttää
edelleen)!

Kahdella videolla kommenteissa esitellään vanha hierontahuoneemme, joka
toimii nykyisin Joukon toimistona. Tehtiin kuitenkin yhtä aikaa hommia, joten
Mallun käsittelyyn pääsi pöydälle meidän makuuhuoneeseen.

Fysioterapiatoiminnastamme vastasi silloinen lääkäri Markku Tuominen, joka otti
myös vastaan jossa Mallu teki töitä. Jouko otti asiakkaita vastaan isommassa
salissa, joka toimi myös Mallun jumppa- ja ohjaustilana. Nykyisin Sali toimii meillä
lisätilana.

Salista pääsi myös aikaisemmin solariumiin (joka nyt on jo toivottavasti pois
muodista). Samassa huoneessa oli myös vesihieronta-allas ja uima-allas. Kuinka
moni muistaa olleensa meillä vesi- tai äiti-lapsijumpassa ja sen päälle saunassa?

Videot ei saatavilla dokumentissa.



Matkailutoiminta alkoi, kun laitoimme talon vanhan ulkosaunan talviasuttavaan
kuntoon ja mökiksi. Muutokselle siunauksensa antoi eläkkeelle jäänyt
matkustajakodin Helvi. Myöhemmin laitoimme navetan uuteen käyttöön, ja niin
meille syntyi navetan majoitus sekä vintti kokous-, koulutus- ja juhlapaikaksi.
Ensisijaisesti ajateltiin, että meillä vain yövytään. Keltainen kamari on kahdelle
hengelle, kolmen vuoteen huoneita ovat vihreä kamari ja sininen kamari.
Yhteisistä eteis- ja wc-tiloista kiivetään yläkertaan, josta löytyy navetan vintti. Se
toimii majoittujien olohuoneena ja keittiönä sekä juhla- ja kokoustiloina.
Parvekkeelta on näkymät pellolle ja kotolammelle. Vintiltä pääsee myös suoraan
Konatun Kellarin kuppilaan. Tilaa on käytetty tanssipaikkana ja
ulkoilmaruokailutilana.

Palveluihin kuuluu myös savusauna, joka on rakennettu vanhoista hirsistä.
Savusaunalla on maalattia ja kantovesi, eli se on hyvin perinteinen. Avokuistilta
pääsee suoraan savutupaan, joka toimii saunojien puku- ja vilvoittelutilana. Tilaan
voi järjestää haluamansa tarjoilun.

Järjestämme yksilöllisiä ja räätälöityjä palveluita kaikenlaisille matkailijoille.
Yritetään tarjota rauhallisuutta ja levollisuutta, ja pyritään siihen että meillä on
vain yksi ryhmä meidän tiloissa kerralla. Näillä eväillä pyöritetään tällä hetkellä
Maatilamajoitus Saarista, niin kauan kuin tätä riittää.

Meillä on ollut paljon erilaisia yöpyjiä ja asiakkaita. Lomamatkailijoita ja
työmatkayöpyjiä, yrityskokouksia ja sukujuhlia. Myös ulkomailta on meille
löydetty, esimerkiksi urheiluleireilijät: Australian nuorten suunnistusmaajoukkue
oli meillä yötä, kun Suomessa oli MM-kisat. Olemme päässeet myös järjestämään
sukujuhlia ja osallistumaan erilaisiin teemapäiviin, kuten valtakunnalliset
saunapäivät, avoimet puutarhat-päivä ja taidenäyttely. Tunnistatko itseäsi
kommenttikentän kuvista?

Video ei saatavilla dokumentissa.

4.8.



Kiitos seurastasi tällä viikolla! Videolla vielä puhetta tulevaisuudesta, yrittäjyydestä
ka yhteistyöstä. Kommenteissa kuvia tämän päivän Avoimet puutarhat-
tapahtumasta. Hyvää loppukesää kaikille, nauttikaa!

Video ei saatavilla dokumentissa.

7.8.


