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Moikka! Tällä viikolla äänessä on Mikkosen Merja Kahvila Myötätuulesta. 
Olen syntyperäinen punkalaitumelainen, naimisissa toisen yrittäjän eli Mikkosen
Vesan kanssa. Lapsia minulla on kaksi, tytär Meri työskentelee Suomen
suurlähetystössä Intiassa ja poika Arttu jatkaa isänsä jalanjäljissä Vanttilan
Muovissa. Lisäksi minulla on kaksi ihanaa bonustytärtä Sonja & Elisa, jotka ovat
molemmat olleet kesätöissä kahvilassa, mutta elävät nyt elämäänsä Porissa ja
Eurassa.

Myötätuulen perusti kesäkuussa 2012 Mallu & Jouko Saarinen eli kahvila on
saavuttanut kunniakkaan 10 vuoden iän. Itse aloin Myötiksen ohjaimissa 1.5.2016.
Tällä viikolla kertoilen hieman kahvilayrittäjän elämästä, pitopalvelusta,
Myllypirtistä jne.

Pysyhän kuulolla! 
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Kahvila Myötätuuli avasi ovensa 3.6.2012 Mallu & Jouko Saarisen toimesta.
Lokakuussa 2015 he sulkivat ovet ja alkuvuonna 2016 laittoivat liiketoimintansa
myyntiin. Itse en ollut ikinä kahvila-alaa edes ajatellut, mutta asiakaspalvelu on
aina ollut lähellä sydäntäni. Koulutukseltani olen yritysjuridiikan tradenomi,
mutta olen aina ollut mielummin tekemisissä ihmisten kuin papereiden kanssa.
Niinpä päätin vaihtaa toimistotyöt yrittäjyyteen ja vappupäivänä 2016 Myötiksen
ovet avautuivat uudelleen.

Saarisilla oli Myötätuulen alusta alkaen kaksi tärkeää kulmakiveä toiminnassaan;
pöytiin tarjoilu sekä oma kahvi Punkamokka, joka jauhetaan pavuista
paikanpäällä. Kun itse aloin pyörittämään Myötistä, muokkasin sekä toimintaa
että tiloja itseni näköiseksi, mutta näistä kahdesta asiasta halusin ehdottomasti
pitää kiinni. Kahvi on aina takuulla tuoretta ja pöytiin tarjoilu antaa asiakkaalle
mahdollisimman helpon ja nautinnollisen kahvihetken. Tämä on ollut uusille
asiakkaille aina erittäin positiivinen yllätys, eikä kaikki meinaa millään uskoa että
näin todella on.

Vitriinissä meillä on tarjolla jonkin verran ”omia” tuotteita, joista suosituimpia
ehdottomasti on jääkellarin lohileipä, joka tehdään Villijuuren saaristolaisleipään
sekä meidän oma lihapasteija. Jennin Herkkupalvelusta taas tulevat maukkaat
kakut ja suolaiset piiraat. Kesäaikaan tarjolla on myös Ingmanin jäätelöt.
Päätimme heti alussa, että emme halua pihaan Ingmanin kioskivaunua vaan
rakas mieheni Vesku rakensi yhdessä veljenpoikansa Mathiaksen kanssa
ympäristöön sopivan oman kioskirakennuksen. Yhdessä he rakensivat myös
uudet portaat ja luiskan, jotta kahvilaan saatiin esteetön kulku.
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Vuoden 2017 lopulla ostimme koko kiinteistön, missä kahvila toimii, sekä pihassa
olevan hallirakennuksen itsellemme. Jo aiemmin teimme silloisen vuokraisännän
luvalla laajennuksen kahvilaan, jolloin saimme lisätilaa kahvilakäyttöön,
kokoustilaksi ja pieniin noin 30 hlön juhlatilaisuuksiin. Näistä kerron lisää
myöhemmin.

Motoristit ovat ottaneet Myötiksen hienosti omakseen, siitä olen todella
kiitollinen. Heillä puskaradio toimii aktiivisesti ja joka päivä tulee uusia asiakkaita,
jotka ovat kuulleet paikasta joko kavereiltaan tai erilaisten motoristiryhmien face-
sivujen kautta.

Heinäkuussa 2019 järjestimme legendaarisen ratamoottoripyöräilijä Jarno
Saarisen näyttelyn ja se oli todellinen menestys. Päivän aikana meillä kävi yli 700
motoristia + autolla ja kävellen liikkeellä olevat. Jopa Aamulehti kirjoitti
tapahtumasta koko aukeaman jutun, se tuntui tosi hyvälle.

Tapahtuma sai alkunsa siitä, kun aloin päässäni pyörittelemään jotakin ideaa,
mitä voisi järjestää. Itse olen aina ihaillut Jarno Saarista ja surrut monen muiden
tavoin hänen aikaista menehtymistään. Niinpä päätin ottaa yhteyttä Jarnon
veljeen Jari Saariseen, vaikken ollut häntä ikinä nähnyt enkä hänen kanssaan
puhunut aiemmin. Jari suhtautui asiaan upeasti ja oli heti valmis tuomaan
kyseiseen tapahtumaan Jarnon pyöriä, ajopukua, kypärää, pokaaleita ym. En ikinä
unohda sitä näyttelyaamua kun Jari puolisonsa Tetin kanssa ilmestyi kahvilalle.
Jännitin hieman etukäteen, mietin mahtavatko he olla ”tärkeilijöitä” jne, mutta
mitä vielä. Kun Tetti & Jari nousivat autosta, he tulivat ensimmäisenä halaamaan
ja samantien tuntui kun olisimme tunteneet koko ikämme. 
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Jälkeenpäin he ovat poikenneet kahvilalla useasti ja olemme myös päässet
Veskun kanssa nauttimaan Turussa heidän vieraanvaraisuudestaan
lounaspöydässä, tutustumalla Jarin yksityiseen Jarno-museoon sekä käymällä
heidän kanssaan Jarnon patsaalla ja haudalla.

Mieleeni jäi hyvin myös itse näyttelyssä, kun eräs henkilö kysyi Jarilta, miksi hän
tuli tällaisen pienen paikkakunnan pieneen kahvilaan näyttelyä pitämään, kun ei
ole ennenkään yksityisissä paikoissa pitänyt. Jari vastasi hymy huulillaan; Jos
toinen on riittävän hullu kysyäkseen, toisen on oltava riittävän hullu
myöntyäkseen.

Tuo tapahtuma osoitti minullekin sen, että aina kannattaa yrittää jos jotain hyvää
ideaa mieleensä saa. Näyttelyssä oli myös mukana Seppo Rehakan omistama,
ensimmäisen suomalaisen F1-kuljettajan Leo Kinnusen aikoinaan maahan tuoma
formula-auto. Auto herätti ansaitusti ihailua ja kiinnostusta. Seppo on myös
järjestänyt muutaman kerran Myötätuulen rastipaikaksi Sastamalan perinteisille
numeroajoille.

Samaten Aki Koskisen myötä täällä on käynyt harrasteautoilijoita Akaan seudulta.
On niin hienoa, kun erilaiset ryhmät ovat ottaneet Myötätuulen kohteekseen.
Esim viime syksynä BMW-clubilaiset Pirkanmaalta, Varsinais-Suomesta ja
Uudeltamaalta päättivät ajokauden Myötiksen reissulla.

Uskon, että kahvilan sekä 2- että 4-pyöräisten asiakkaiden myötä, koko kylämme
kokee kesällä jonkinlaista piristymistä ja mukavaa pöhinää, toivon että muutkin
tuntevat samoin!



Myötätuulen asiakkaat tulevat melko laajalta alueelta ja varsinkin kesäaikaan,
(lukuunottamatta jäätelökioskia) vähintään 80% asiakkaista on
ulkopaikkakuntalaisia. Talviaikaan suhde on ehkä 50/50.

Muualta tulevista osa on sellaisia, jotka ovat ohikulkumatkalla haluten ajaa
pikkuteitä ja poikkeavat sisään kahvilan huomatessaan. Osa tulee varta vasten
katsomaan, millainen paikka Myötis on kun ovat lukeneet lehdistä, että tällainen
kahvila on olemassa. Saan olla onnellinen,kun esim Iltasanomat nosti 07/19
Myötätuulen mukaan juttuunsa ”21 mahtavaa kahvilaa Suomessa”, Bike-lehden
nrossa 07/21 meidät oli listattu parhaimpien motoristikahviloiden joukkoon ja
06/22 Myötis oli Aamulehden suositeltavien kahviloiden listauksessa.

Myös Alueviesti teki meistä jutun tämän vuoden kesälehteensä ja kaikki nämä
ovat tuoneet meille valtavasti uusia asiakkaita. Kolmas ryhmä
ulkopaikkakuntalaisista asiakkaista ovat vakiokävijöitä, jotka säännöllisesti tulevat
kahville pitkänkin matkan takaa. Ja tietysti olen erittäin kiitollinen kaikille
paikkakuntalaisille, jotka Myötiksessä käyvät. On aina yhtä ihanaa nähdä tuttuja
kasvoja ja rupatella päivän asioista.

Ennen käytin melko paljon aikaani kertomalla ensi kertaa Punkalaitumella oleville
kunnan historiaa, mitä meiltä löytyy, tutkimme karttaa ja eri palveluita jne, mutta
viime vuonna kun kunta siirsi infopisteen muualle, niin tein tietoisen ratkaisun
keskittyä enemmän kahvilan asiakaspalveluun ja jättää tuo muu osuus pois. Toki
edelleen jos on hiljaista, neuvon & autan parhaani mukaan, mutta kiireaikoina en
sitä enää tee.

Kahvilassa pidetään aika paljon kokouksia, meillä on siihen suht hyvät tilat ja tykki
+ screen tietysti käytössä. Pitopalvelu meillä on laajentunut todella paljon
muutaman viime vuoden aikana. En ole sitä missään mainostanut, koska
mielestäni parhainta mainosta on tyytyväiset asiakkaat, jotka kertovat asiasta
eteenpäin. Kahvilalla pystymme pitämään pieniä, noin 30 hlön juhlia ja Jalasjoen
Myllypirtillä noin 100 hlön juhlia. Myllypirtillä pidämme joka vuosi äitienpäivä- ja
isänpäivälounaat, muuten siellä on pidetty vain yksityistilaisuuksia eli synttäreitä,
häitä ja muistotilaisuuksia. Pitopalvelun järjestämme tietysti missä vain asiakkaan
haluamassa paikassa, viime kesänä järjestimme esim häätarjoilut Urjalan
säätiötalolla ja Vesilahdessa.

Tässäpä sitä on Myötätuulen toiminta tullut kerrottua pääpiirteittäin. Kiitos
kaikille viikon aikana mukana olleille ja tervetuloa kahville!
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