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8.2.
Olen Toni Nieminen, 41-vuotias paljasjalkainen Laitumelainen, joka on kiertänyt
Turun ja pääkaupunkiseudun kautta takaisin tänne ihanan keskelle
maalaismaisemiin ja tukiverkkojen läheisyyteen. 
Jo viime vuosituhannelta saakka olen ollut yhdessä Marin, nykyisen vaimoni
kanssa. Meillä on kolme lasta, ja vaikka termi "ruuhkavuodet" on käynyt välillä
turhankin tutuksi niin päivääkään en tästä perhe-elämästä maalaiskunnassa
vaihtaisi pois.

Autot ja autourheilu ovat lapsuudesta saakka olleet lähellä sydäntäni.
Salibandy on uusvanha harrastus, joka on vienyt viimeisestä kuudesta
vuodesta yllättävän paljon aikaa - mutta myös antanut paljon, on ollut hienoa
saada vähän tutustua fiksuihin lapsiin/nuoriin. Valokuvaus on tuorein lisäys
harrasteisiin, uuden opettelu vie ajatukset kivasti pois kaikesta muusta.
Keskuskoulun vanhempaintoimikunnan toiminnassa olen myös mukana, siitä
pari sanaa lisää huomenissa. Lisäksi olen myös kohtuullisen aktiivinen
somettamaan, ehkä senkin voisi laskea tähän listaan? 

Työrintamalla on menossa 17. vuosi Volkswagenin maahantuonnissa, eli olen
ollut näköalapaikalla seuraamassa autotekniikan kehittymistä ja nyt alkanutta
suurta muutosta kohti sähköautoja. Korona-vuosi on tehnyt varsin monesta
etätyöläisen, minulle se on ollut normaalia vuodesta 2011 saakka kun
muutimme Punkalaitumelle ja aloitin tekemään pääsääntöisesti kolme päivää
viikosta etänä töitä ja Vantaalla käyn parina päivänä viikosta.
Tervetuloa mukaan viikkooni!

9.2.
Kotipaikkakunnalta löytyy palveluita ja tavaroita moneen tarpeeseen, mutta välillä pitää
myös lähteä kauemmas asioille tai vaikka burgerille. 
Punkalaidun on mielestäni sillä tavalla kivasti ”kaukana kaikesta mutta ihanan keskellä”,
että noin puolen tunnin ajolla pääsee Huittisiin tai Vammalaan ja tunnin autossa
istumisella Tampereelle tai Turkuun tai Hämeenlinnaan. Ja vaikka se pääkaupunkiseutu
onkin vähän syrjässä, niin sinnekin pääsee parissa tunnissa..  



10.2.
Punkalaitumella on normaaliaikana aika kivasti tarjolla liikuntamahdollisuuksia
lapsille, nyt korona on haitannut harrastamista. Mutta erikoisjärjestelyin
aloitettiin pitämään PunKu E1 -joukkueen harjoituksia, jotta saadaan
liikutettua junioreita omalla kylällä. 

Kunnon salibandyjaostolla on nyt kaksi joukkuetta ja kerho nuoremmille.
Itselläni suurin motivaattori on lasten liikuttaminen, toivottavasti niin että
homma tuntuu kivalta ja liikkumisen kipinä jäisi pidemmäksi aikaa. Toki pelien
voittaminen on keskimäärin kivempaa kuin häviäminen, mutta molemmista
voi ottaa opiksi. 

Eilen pidettiin aika juoksuttavaiset harkat, hienosti taas kaikki antoivat
parhaansa vaikka loppua kohden alkoi jo hieman jalka painaakin. 
Meillä oli lähes kahden kuukauden tauko, pakko myöntää että kerkesi jo tulla
vähän ikävä tätä porukkaa! (Ja myös valmentajatovereita Joonaa ja Markoa ).



11.2.
PEtätyöskentely on itselleni ollut se normaali tapa toimia vuodesta 2011 lähtien.
Jo silloin oli tietotekniset ratkaisut löydettävissä niin että asiantuntijatyö
luonnistui, mutta kieltämättä paljon on kehitystä tapahtunut noista ajoista. Nyt
videopuhelut / Teams-palaverit ovat arkea ja tiedostokoot kasvaneet kautta
linjan, mutta joko valokuidulla tai 4G-yhteydellä saa kyllä tarvitut bitit
liikkumaan. 

Moneen otteeseen on käynyt niin, että automyyjä on asian selvittämisen
jälkeen pyytänyt antamaan puhelimen kollegalle, jolloin olen joutunut
toteamaan että nyt on noin 150 kilometriä välimatkaa eikä puhelimen
ojentaminen onnistu - mielestäni tämä vain todistaa, ettei työni ole paikkaan
sidottua, kun "asiakkaani" ei erota että mistä vastauksia annan ja asioita
selvitän.

Ennen korona-aikaa kävin Vantaalla lentokentän kupeessa pääsääntöisesti
kahtena päivänä, ja kolmena tein töitä etänä. Korona-aika muutti tilannetta,
keväällä taisi mennä puolitoista kuukautta käymättä Vantaalla - nyt tahti on
noin kerran viikossa.



Minulla on aina ollut erikseen etäkonttori, pidän siitä että on pieni siirtymä
töistä kotiin ja voin kirjaimellisesti sulkea työpäivän jälkeen työpisteen oven ja
pyrin jättämään työasiat taakse.

Kaikkea ei voi tehdä etänä, mutta mielestäni varsin monen
”valkokaulustyöläisen” hommat voisi hoitaa maalaismaisemissa ja hieman
letkeämmässä elämänrytmissä. Luottamusta etätyöratkaisu vaatii esimieheltä
ja kollegoilta, sekä jonkin verran itsekuria että malttaa pitää työpäivät sopivan
pituisina.

Minä olen todella tyytyväinen tähän etätyöratkaisuun.

-Toni

Ps. Kuvan vasemmassa reunassa on myös todennäköisesti vihkiraamatun
kanssa vähiten luetun kirjan tittelistä kilpailevia opuksia - auton ohjekirjoja.
Noita molempia lukemalla voisi löytyä vastauksia useisiin yleisesti ihmisten
mieliä askarruttaviin kysymyksiin… 



12.2.
Perjantairutiineihini kuuluu käynti kotipaikkakunnan parhaan
makkaratehtaan, Metsärannan lihan, tehtaanmyymälässä. Jalopätkä - tuo
Akateemisen kiuas-seuran valinta vuoden 2020 parhaaksi makkaraksi - on
henkilökohtainen suosikkini, mutta hyviä ovat myös mm. Aurispätkä,
juustopätkä, bratupätkä, peurapätkä, lihapätkä ja grillipätkä. 

Ja tehtaanmyymälän pihvi-uutuudetkin ovat olleet varsin maukkaita.. Jos ette
ole tutustuneet tarjontaan, niin suosittelen lämpimästi! Ja tämän perjantai-
iltapäivän ruokaostoskäynnin yhteydessä saa varsin usein myös nauttia
hienoista maisemista. 



13.2.
Punkalaitumella on hyvät ulkoliikuntamahdollisuudet, kunnan
työpanostuksen lisäksi isolla määrällä talkootöillä tehdään ihmeitä!
Tänään oli mainio sää kuopuksen ottaa taas kahden vuoden tauon jälkeen
tuntumaa hiihtämiseen - minä pysyin tällä erää huoltoauton kuljettajana.. 



Nyt on se maanantain jälkeinen huominen kun käsitellään VTK-toimintaa..
Hieman siis meni suunnitelma lennossa uusiksi, mutta toivottavasti kukaan ei
jäänyt henkeään pidätellen tätä odottamaan. Etukäteisvaroitus, tämä ei ole
ihan lyhyt juttu koska haetaan vauhtia muutaman vuoden takaa! Kuvissa on
menossa pesuaineiden luovutus 9.2.2021.

Sitten se pitkä taustatarina: turvaverkkojen läheisyys sekä hieman PK-seutua
letkeämpi yleinen elämänrytmi saivat suunnittelemaan muuttoa takaisin
kotipaikkakunnalle, osin myös koulun pienemmät ryhmäkoot houkuttelivat.
Yläasteella/lukiossa olin kieltämättä yksi useista, jotka pyhästi vannoimme
ettemme enää ikinä palaa kun tästä käpykylästä vaan pois pääsemme. Reilut
kymmenen vuotta meni välissä, ja morjestelin kylänraitilla useammankin
ikätoverin kanssa lastenvaunuja työnnellen…
 
Kun sitten esikoisen ensimmäinen koulupäivä koitti, koin jonkinlaisen ikäkriisin
kun saatoin lastani samaan kouluun jossa itse kävin ala-asteen. Mutta orastava
ikäkriisini laantui heti, kun näin koulun pihalla Keinäsen Hannun, joka oli
edelleen rehtorina aivan kuten omana ala-asteaikananikin. Menin tietenkin
suoraan haastattelemaan Hannua, että miltäs tuntuu kun tulee omien
oppilaiden lapsia oppilaiksi… 

Saattaa olla täysin sattuman kauppaa, mutta hetki tuon keskustelun jälkeen
minua kysyttiin mukaan Punkalaitumen keskuskoulun
vanhempaintoimikuntaan.  VTK avustaa normaaliaikoina kuudesluokkalaisten
leirikoulua merkittävällä osuudella kuluista, ja tarjoaa uintireissuja yms.
mukavaa ekstraa koululaisille sekä kustantaa xylitol-pastillit ruokalaan.
Varainhankintaa harrastetaan mm. myymällä pakasteita, papereita sekä
pesuaineita. Ja onpa koulunaloitusdiscokin repertuaarissa, nyt tosin olosuhteet
eivät ole sitä sallineet.
Tämä on viimeinen päivitykseni tälle tilille, kiitos viikkoani seuranneille!

14.2.


