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Tervehdys kaikille!

Olen Välimaan Esa-Matti ja tällä viikolla on minun vuoroni päivittää
Punkalaitumesta. Olen kotoisin Punkalaitumen Jalasjoelta, jossa olen viettänyt
paljon aikaa vielä tänäkin päivänä. Synnyin vuonna 1997, eli tänä vuonna tuli jo
24 vuotta mittariin.

Koulutieni aloitin Kiertolan koulusta, johon oli kotoa matkaa alle kilometri. Ala-
asteen jälkeen siirryin Punkalaitumen keskustaan yläasteelle ja sittemmin
Punkalaitumen lukioon. Ylioppilaaksi kirjoitin vuonna 2016, jonka jälkeen
siirryin suorittamaan asevelvollisuutta Porin prikaatiin, Säkylään. Säkylässä
vierähti vuosi nopeasti, jonka jälkeen, vuoden 2017 syksyllä aloitin opinnot
Helsingissä. Sain opintopaikan Helsingin yliopistosta jo 2016 eli lukion jälkeen,
mutta suunnitelmissani oli suorittaa asevelvollisuus ennen opintoja, joten
opintojen aloitus sai siirtyä vuodella.

Vuonna 2017 muutin Helsingin Viikkiin opiskelemaan maataloustieteitä,
tarkempi opintosuuntani on agroteknologia. Minulla on siis neljäs
yliopistovuosi käynnissä ja vielä tällä hetkellä uskon valmistuvani
maataloustieteiden maisteriksi ja agronomiksi ensi vuoden keväällä.
Viikon aikana saatte todennäköisesti seurata minun touhujani sekä
Punkalaitumella ja ehkä myös Viikissä. Tulen myös kertomaan teille, miksi
viihdyn niin paljon Punkalaitumella, ja mitkä ovat minun mielestäni
Punkalaitumen kaltaisen kunnan etuja verrattuna esimerkiksi Helsinkiin.
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Toivoin, että #punkalaitumelaiset viikkoni olisi ollut ollut hieman myöhemmin
keväällä, jotta olisin voinut päivittää enemmän kuvia kylvötöiden lomasta,
mutta tuskinpa tuo haittaa. Maataloudesta ei ole tainnut olla vielä päivityksiä,
joten sivuan sitä hieman tässä. Maatalous on Punkalaitumella merkittävässä
asemassa ja valtakunnallisesti maatalous- ja elintarvikeala työllistää
välittömästi 250 000 henkeä ja välillisesti 86 000, eli yhteensä noin 340 000
henkeä.

Kotimaista ruokaa suosimalla autat noin 13 prosenttia Suomen työllisistä
pysymään "leivän syrjässä kiinni". Suomalaisen ruuan ostaminen on myös
ruuan laadun, sekä työllisyyden ja eettisyyden näkökulmasta vastuullinen teko.
Ostatko sinä suomalaista, tai jopa paikallisesti tuotettua ruokaa? 
Jos punkalaitumelaisen maatilan arki kiinnostaa enemmän, otathan
Instagramissa @valimaanperhetila seurantaan!
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https://www.facebook.com/hashtag/punkalaitumelaiset?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUQC1YQvAT3t4hkbnphJAzR986oYl5cEOJA51jr82EAt2_5qkz_luAYfbO99JzTejg1tseBilloOHajzFOkwCKIgJfq_tOeyiaaKp6jLo9sHfS-fQdjV8VwgVT5UdTpD8A-dZffNx_puX3j9-cg0L7wVFy_A5NwHYLs_MUWRACX5g&__tn__=*NK-R


Vaikka Punkalaitumella paljon vietänkin aikaa, näin korona-aikanakin tulee
oltua paljon myös Viikissä. Yksiäkään bileitä ei ole yli vuoteen ollut ja vaikka
tällä hetkellä opiskelukin onnistuu täysin etänä, pienet ryhmä- ja parityöt ovat
mielekkäämpää tehdä livenä. Muutenkin kun näkee muutamaa hyvää ystävää,
jaksaa paljon paremmin. Tosiaan lähtökohtaisesti opinnot ovat olleet etänä,
mutta allekirjoittaneellakin on ollut läsnäolovelvollisuuksia tämän lukuvuoden
aikana erilaisissa mittaus- ja robotiikkaharjoituksissa. Yhdessä kuvassa näkyy
lähes valmiin kandidaatin tutkielman nimiösivu, johon sain tärkeitä tietoja
Punkalaitumelaiselta yrittäjältä, Mikko Uotilalta, Heatfactory. 

Kuvissa näkyy myös maatalousteknologian opiskelua, sekä maisemia Viikin
lenkkipoluilta. Varsinkin tänä lukuvuotena harrastusmahdollisuudet ovat olleet
vähissä, ja niihin on kuulunut lenkkeily ja frisbeegolf. Onneksi molempia pystyy
tekemään myös Punkalaitumella. En olekaan keksinyt asioita mitä voisi tällä
hetkellä tehdä Helsingissä, muttei Punkalaitumella. Pakko kuitenkin
mainostaa Viikkiäkin sen verran, että täälläkin voi lenkkeillä peltojen ja metsien
keskellä, ettei koti-ikävä ”Punkkista” kohtaan kasvaisi liian suureksi.
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