
K un Maire
Haarla lähti
suunnittele-
maan ja avaa-
maan Helsin-
kiin Euroopan

suurinta Mujin liikettä, häntä arvelutti
siirtyä yrittäjästä työntekijäksi.

Maire oli Haarla Consulting & Design Oy
-yrityksensä kautta tottunut tekemään
monelle yritykselle samanaikaisesti projek-
teja, kuten liiketilojen ja messuosastojen
projektinhallintaa, suunnittelua ja stailaus-
ta. Hän on myös suunnitellut sisustuksia
yksityis- ja yritysasiakkaille ja toiminut
freelance-sisustustoimittajana ja toimitus-
päällikkönä Forma & Furniture -lehdessä.

Yhteistyö japanilaisen Mujin kanssa
alkoi vuonna 2017, kun yritys tilasi Mairelta
pop up -myymälän toteutuksen Habita-
reen.

– Minua suositeltiin heille, ja he etsivät
juuri kaltaistani alan hyvin tuntevaa ihmistä,
joka pystyisi työskentelemään joustavasti.

Habitare oli menestys, jota seurasi kaksi
muuta pop up -myymälää, Mairen toteutta-
mina nekin.

– Kahden vuoden aikana tutustuin yri-
tykseen syvästi ja mietin, että tässä firmas-
sa olisi kiva olla töissä.

Maire aloitti Mujilla viime vuoden maa-
liskuussa. Kokonaisen kerroksen Kampin
kauppakeskuksessa kattava liike avattiin
marraskuussa 2019.

Puuidylli Käpylässä
Muji-myymälän avaaminen Suomeen on
vaatinut pitkiä päiviä, ja samaan aikaan
kotona on ollut käynnissä vaativa remont-
tiprojekti.

Maire on kunnostanut miehensä kanssa
1920-luvun puutaloa Helsingin Käpylässä
kesästä 2017 lähtien.

Huonossa kunnossa ollut kolmikerroksi-
nen talo on vaatinut täydellisen remontin,
joka on vielä osittain kesken. Kaikki on
uusittu lattioita, putkia, sähköjä, eristeitä
ja kattoa myöten.

– Keittiön paikka vaihdettiin ja sen tilalle
tehtiin kodinhoitohuone. Kylpyhuone rä-
jäytettiin ja tehtiin kokonaan uusiksi. Vii-
meksi purettiin koko yläkerta ja sinne
tehtiin kolme huonetta.

Remontin etenemisestä Maire on kirjoit-
tanut Kettukarkki-nimiseen sisustusb-
logiinsa, jota hän ei tosin ole enää juurikaan
ehtinyt päivittää. 

Uskollinen työntekijä
Helsingin myymälässä Mujin omia tuotteita
on myynnissä kaikkiaan 7000. Liike on
Euroopassa ainut, josta löytyy brändin
koko huonekaluvalikoima. Japanilaisten
tuotteiden lisäksi myymälään on valikoitu
suomalaisia tuotteita. 

Paikallisista tuotteista haluttiin paikalli-
sen ihmisen – Mairen – mielipide. Vaikka
Helsingin liikettä perustettaessa mukana
on ollut satoja tahoja tekemässä päätöksiä,
on yrityksessä kuunneltu Mairen näkemyk-
siä.

– Tehtäväni on ollut tuoda suomalainen
näkökulma kaikkeen. Mujilla tiedetään,
että pystyn sanomaan aina mielipiteeni
rehellisesti.

Myymäläpäällikkönä toimiva Maire on
ollut rekrytointiprosessissa alusta lähtien
tiiviisti mukana ja toimii esimiehenä muun
muassa osastopäälliköille, visualisteille ja
sisustusneuvojille. Hän tekee ”vähän kaik-
kea” – myös viikkaa vaatteita, vaikka viralli-
sesti se ei hänen tehtäviinsä kuulukaan. 

– Haluan pitää tuntuman myymälän
perustehtäviin. Teen tätä työtä ehkä vähän
yrittäjämäisesti, kun olen tottunut sellai-
seen työskentelytapaan. En pysty erotta-
maan työtä ja vapaa-aikaa toisistaan, ne
ovat olleet minulle aina sellainen sekoitus.

Mujilla aloittaessaan Maire pohti, olisiko
hänestä ahdistavaa olla sidottu työaikoihin
ja työskennellä jonkun toisen alaisena. 

– Mutta ei se olekaan ahdistanut yhtään.
On ollut iloinen yllätys, miten paljon asioita
tässä työssä on päässyt oppimaan.

Myyjän sisustusfilosofia
Kotinsa sisustuksessa Maire käyttää paljon
vanhoja ja suvussa kulkeneita kalusteita.
Hän kuvailee tyyliään tietyllä tapaa klassi-
seksi.

– Jos ostan, teen pitkäikäisiä ja laaduk-
kaita hankintoja.

Mairen puuidyllissä perintökalusteiden
kanssa elävät sulassa sovussa Mujin tuot-
teet. Jotkin ovat testikäytössä, osa taas on
tullut kotiin jäädäkseen, esimerkiksi sii-
vousvälineet. 

– Ne käyvät kaikkiin maihin ja koteihin,
eivätkä ole minkään tietyn tyylisiä. Itse en
välitä koristeista, eikä niitä kuulu Mujin
valikoimiin.

Maire pitää tuotteiden testaamista tär-
keänä osana työtään.

– Myyjän filosofiaani kuuluu, etten pysty
myymään tuotteita, joihin en itse täysin
usko. 

Mairen omassa sisustusliikkeessä Kettu-
karkki Shopissa pätee sama periaate. Vuo-
desta 2016 Käpylässä toiminut kivijalka-
myymälä sulki alkuvuodesta ovensa, mutta
toiminta jatkuu ainakin toistaiseksi verkko-
kaupassa. Liikkeessä hän on myynyt vain
sellaisia tuotteita, jotka löytyvät myös
hänen omasta kodistaan.

– Mujilla en ihan vielä ole päässyt siihen
pisteeseen, hän naurahtaa.

Täysillä
mukana

Lifestylemyymälä Mujin myymäläpäällikkö Maire Haarla
tekee työtään samalla asenteella kuin satavuotiaan 
puutalonsa jättiremonttia: voimia ja aikaa säästämättä.
Suhtautuminen on perua yrittäjävuosilta. 

M O O N A L A A K S O K U V A T M I K K O H A N N U L A
”Tehtäväni on

ollut tuoda 
suomalainen 
näkökulma 
kaikkeen.”

T Y Y L I N T A I T A J A

Euroopan
suurin Muji

avautui Helsin-
gin Kamppiin
viime vuoden

lopulla. 
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M A I R E N 
R E M O N T T I V I N K I T 

1 On tärkeää arvioida omat henkiset ja
fyysiset voimavaransa, jotta remontin

aikana voi elää tasapainoista elämää. 
Se minkä aloitat on myös hyvä pystyä
viemään loppuun asti. 

2 Varaudu yllätyksiin. Mikäli stressin-
sietokyky ennen remonttia on pieni, 

viimeistään usean remontin jälkeen 
resilienssi paranee. Sitten isommatkaan
remonttiyllätykset, kuten budjetin heitto
tuhansilla euroilla, eivät enää kummemmin
hetkauta. 

3 Jos tarvitset remonttiin aliurakoitsi-
joita, pidä kiinni hyvistä tekijöistä 

huolehtimalla itse sovituista asioista.
Katkaise rohkeasti yhteistyö, jos se ei
syystä tai toisesta toimi. 


