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Tervehdys! 

Minä olen Oskari Keto. Olen 23 vuotias yrittäjä ja asun Punkalaitumella
Koskioisten kylässä perheeni kanssa, johon kuuluu kihlattuni Laura, tytärpuoli
Eevi 4v. sekä liuta eläimiä. 

Syntynyt olen Kirkkonummella, josta melko pian tuli muutto Punkalaitumelle
vanhempien kanssa. Sen jälkeen olen asunut Nuutajärvellä mutta sieltäkin on
palattu takaisin kotiin; Punkalaitumelle. 

Töissä käyn tällä hetkellä työmailla pääsääntöisesti Turussa tai Helsingissä.
Kulkeminen täältä ihanan keskeltä on kuitenkin helppoa pitkästä työmatkasta
huolimatta. 

Tällä viikolla kuulette lisää yrittäjän arjesta, harrastuksista sekä meidän
perheen touhuiluista.
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Moikka taasen!

Edellisessä postauksessa kerroin asuneeni lapsuuteni Punkalaitumella sekä
Nuutajärvellä. Punkalaitumella aloitin koulutieni Kiertolan koulussa, pienessä
ihanassa opinahjossa, josta edelleen näihin päiviin asti on jäänyt tiivis
kaveriporukka. Pienet ryhmäkoot tekivät opiskelusta ja oppimisesta
helpompaa, toki hyvien opettajien opeissa.

Koulun ohella harrastamaankin pääsi, ja esimerkiksi Jalasjoen
nuorisoseurantalolla järjestettiin sählykerhoa, jossa kävin aktiivisesti. Tämän
lisäksi myös partiossa sekä VPK:n nuoriso-osastossa tuli käytyä. 

Välissä kävin piipahtamassa muutaman vuoden Nuutajärvelle kouluun, kunnes
koitti paluu kotipaikkakunnalle ja takaisin tuttuun ja turvalliseen Kiertolaan.
Kiertolasta yläasteelle siirryimme Punkalaitumen pitäjälle. Kaveriporukkamme
kasvoi, mutta oli edelleen tiivis. Yläasteen aikoihin harrastuksiin kuului edelleen
VPK. Lisäksi on tullut päristeltyä kaikenlaisilla moottorivekottimilla.
Yläasteen päätyttyä en vielä tiennyt, mitä sitä isona tekisi ja päädyin
Punkalaitumen lukioon. Lukioaika meni kuin siivillä, vaikka lopulta valkolakki
jäikin unholaan. 

Armeijaan lähdön aika tuli heti lukion jälkeen vuonna 2016 ja vuosi harmaissa
meni nopeasti. En tiennyt vielä armeijankaan jälkeen mitä sitä tekisi, joten
päädyin yrittäjäksi. Sillä tiellä ollaan edelleen.

9.6.





Noniin…

Viimeksi päästiin tarinoissa yrittäjyyteen saakka, siitä jatketaan tässä
postauksessa.

Eli armeijan loppuaikoina laitoin oman toiminimen pystyyn, sen nimeksi tuli
OK Works. Heti armeijasta päästyäni kesällä 2017 lähdin traktorilla Kaskenoja
Oy:n tienpiennarten niitoille. Niitoilla ollessa pääsi näkemään paljon uusia
seutuja ja tiet tulivat tutuiksi Lohjalta Pomarkkuun. Talven tultua Kaskenoja
Oy:n kautta tein myös lumenaurauksia. 

Jo ennen armeijaan menoa, olin Ali-Jonkalla peltotöissä ja niissä olen ollut
auttelemassa sen jälkeenkin, kun on ollut siihen mahdollisuus. Keväällä 2018
alkoi peltojen ojitustyöt Tapio Kauniston porukassa. Tällä kertaa lähiseutu ja
sen pellot sekä maanviljelijät tulivat tutuiksi.

Loppuvuodesta 2018 alkoi pohjatyöt Suomen Pohjatyö Oy:llä. Talonpohjia ja
pihoja on tehty niin omakotitaloihin kuin isoille kouluille sekä päiväkodeille.
Työmaita on ollut pääsääntöisesti ympäri Etelä-Suomen, mutta myös omalla
paikkakunnalla. Suurin oman paikkakunnan työmaista on ollut Punkalaitumen
uuden päiväkodin pohjatyöt ja pihat.

Yrittäjyydessä tärkeää on tietysti itse töiden tekeminen, mutta niiden lisäksi on
paljon paperitöitä. Kirjanpidon minulla hoitaa Tilihelander Ky. Kotona
paperinpyörittämisestä sekä laskuttamisasioista vastaa puolestaan kihlattuni. 
Olen ollut onnekkaassa tilanteessa yrittäjänä, sillä olen toiminut aloilla, joissa
töitä on riittänyt. Mikä parasta, olen saanut työskennellä näiden hienojen
paikallisten yritysten kanssa. 
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Viimeisiä viedään minun Punkalaitumelaiset viikollani, viimeksi oli tarinoita
yrittäjyydestä ja nyt puolestaan tarinoidaan arjesta.

Arki koostuu paljolti työnteosta. Aamulla lähden ajamaan työmaalle ennen
kello viittä, paluu takaisin kotiin on illalla vaihtelevaan kellonaikaan, yleensä
kello seitsemän ja kymmenen välillä. 

Viikonloppuisin löytyy onneksi aikaa oman perheen ja ystävien kanssa. Viime
talvena moottorikelkkailtiin ystävien kanssa, kesäisin nautitaan pitkistä
kesäilloista, autoillaan tai tehdään autoremonttia. 

Vuonna 2019 loppuvuodesta ostin isovanhempieni tilan ja muutaman
hehtaarin tontin Koskioisilta. Täällä meillä on tilaa temmeltää kanien, kissojen
sekä Kossu -belgianpaimenkoiran kanssa. 
Kiitos mielenkiinnosta minun viikkoani kohtaan! 
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