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Tällä viikolla minä, Elina Korhonen, päivitän Punkalaitumesta ja
punkalaitumelaisuudesta.

Olen siis Punkalaitumella syntynyt ja suurimman osan elämästäni asunut.
Viime syksynä muutin laitumelta Säkylään, mutta Punkalaidun on edelleen
vahvasti mukana arjessa.

Olen 20-vuotias sairaanhoitaja-kätilöopiskelija, aloitin viime syksynä Turun
ammattikorkeakoulussa. Ala-asteen, ylä-asteen ja lukion kävin
Punkalaitumella, jonka jälkeen pidin välivuoden ja tein paljon töitä.
Nykyään viihdyn opiskelujen lomassa paljon kotona tai luonnossa eläimieni
kanssa.

Punkalaitumesta haluaisin erityisesti tuoda esille monimuotoisen luonnon ja
rauhan, jotka ovat mielestäni tärkeitä asioita. Vaikka kylä on pieni, niin täällä on
vaikka mitä mahdollisuuksia niin kauppojen ja ruuan, asumisen, liikkumisen
kuin töidenkin suhteen.

23.3.

Punkalaidun tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia ulkoiluun ja liikuntaan.
Käyn itse mielelläni patikoimassa ja retkeilemässä mutta moni paikka
Punkalaitumellakin on vielä näkemättä. Toistaiseksi lempipaikkani kuitenkin
ovat olleet seuraavat:

1. kuva: Appelqvistin korsu
2. kuva: Pyöräilymaastot Pentinmaassa
3. & 4. kuva: Porttikallion lenkkeilyreitit ja näkötorni
5. kuva: Vehkajärvi 
6. & 7. kuva: Yhivuori

Yhivuori ja sen ympäristö ovat lähellä sydäntä: metsästä löytyy paljon sieniä ja
marjoja, laavulla voi grillata ja maisemat ovat upeita. Jo kun olin pieni,
lähdimme perheen kanssa usein yhdessä retkelle yhivuoreen ja sieltä
patikointiharrastus onkin alkanut. Vehkajärvellä käyn aina kun sinne päin
menen ja porttikallio on erinomainen paikka lenkkeilyyn etenkin kesällä. 
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Olen asunut Punkalaitumella siis melkein 20 vuotta, viime syksyyn asti. Minulla
ei kuitenkaan ole paljoakaan kerrottavaa historiasta tai menneistä ajoista, joten
kerron omasta elämästäni ja harrastuksista Punkalaitumella 
Kävin ala-asteesta lukioon koulua Punkalaitumella, jossa myös valmistuin
ylioppilaaksi syksyllä 2019. Halusin sen jälkeen tehdä töitä ja sainkin onneksi
työpaikan uuden päiväkodin työmaalta. Samaan aikaan minulla oli myös n. 3
vuoden ajan oma 4H-yritys, jonka kautta tein piha- ja siivoustöitä. 

Olen saanut mahdollisuuden kokeilla lukuisia eri töitä Punkalaitumella. Olen
saanut 4H-yhdistyksen kautta kesätyöpaikan marjahavainnoitsijana eli
seurasin tietyn metsä-alueen marjasatoa, pääsin myös muutamana kesänä
tekemään erilaisia peltotöitä, työskentelemään kaupassa, maalaamaan ja
pesemään autoja. Mielestäni Punkalaidun työllistää hyvin nuoria etenkin
kesäisin ja 4H-yhdistys ja muut yritykset Punkalaitumella tarjoavat paljon
erilaisia mahdollisuuksia kaikille.

Olin nuorempana vapaapalokunnan nuorisotoiminnassa ja kävin sataopiston
järjestämillä kitaratunneilla. Myöhemmin tein kasvomaalauksia ja
maskeerauksia ja uusimpana harrastuksena aloitin valokuvauksen Kyllä
tekemistä riittää pienemmässäkin kylässä!
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Tällä viikolla on saanut miettiä paljon mitä kaikkea muistoja Punkalaitumelta
onkaan. Iso osa sukulaisista asuu siellä ja kaikki juhlat yms. on järjestetty
Punkalaitumella. Yksi parhaista muistoista on Pärssisen mökiltä Porttikalliolta -
siellä oli paljon tärkeitä sukulaisia järjestäneet yllätyssynttärit ja tehtäväradan
lenkkipolulle Aikaisempina vuosina myös perinteinen juhannuskokko ja lautta-
ajelu on olleet yksi vuoden kohokohdista.

Punkalaitumella on myös ihanaa kun siellä näkee aina kerralla paljon tuttuja jo
ihan vaan Pourulla käydessä.

Uusimpana perheeseen on tullut mun Anssi-koira, jonka toinen koti on
Korhosten luona saunaojantiellä. Onneksi päästään ensi viikolla ensimmäistä
kertaa kuukauteen taas käymään ”kotona”.
Mikä on sun paras muisto Punkalaitumelta? 
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Tämän viikon sanoma tiivistettynä: Punkalaidun on erityinen paikka. Pieni,
mutta täynnä hienoja ihmisiä, aktiviteetteja ja kaunista luontoa. Peltomaisemia
ja metsää sopivasti, pari rantaakin löytyy. Punkalaitumella saa asua rauhassa ja
tarvittaessa isompiin kaupunkeihin pääsee suhteellisen helposti. Tämä paikka
tarvitsisi vielä lisää näkyvyyttä jotta yhä useampi saisi tietää tästä hienosta
pikkukylästä. Kiitos viikosta!
Ohessa yksi kuva joka vuodenajalta.
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