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Moi kaikki ja tervetuloa seuraamaan meikäläisen viikkoa! 

Täällä kirjoittelee siis Eero. Olen 26-vuotias ja kotoisin Punkalaitumelta,
tarkemmin sanottuna Jutin kulmalta, jossa aika lailla ensimmäiset 20 vuotta
elämästäni vietin.

Nykyään asustelen länsirannikolla Porissa yhdessä vaimon, koiran ja 1-vuotiaan
lapsemme kanssa.

Viikon aikana tarkoitus on kertoa teille hiukan siitä, mitä punkalaitumelaisuus
minulle merkitsee ja mitkä asiat Laitumella ovat itselleni tärkeimpiä.
Viikonloppuna päästään toivottavasti myös paikan päälle kotiseuduille
pyörähtämään!

Tervetuloa matkalle mukaan kaikki tutut ja tuntemattomat!

14.6.

Punkalaidun on ollut minulle aina koti. Punkalaitumelaisuus on oikeastaan
vain korostunut pois muutettuani ja olen ylpeä saadessani kertoa jollekin,
mistä olen kotoisin. Välillä etenkin Satakunnan ulkopuolelle tämä tosin johtaa
hauskoihin väärinkäsityksiin, kun vastapuoli luulee, että puhutaan
Punkaharjusta. Niin taisi tosin luulla myös JVG:n VilleGalle toistaiseksi ainoilla
Punkafesteillä esiintyessään (kiitos erinomaisista järjestelyistä Laitumen
Pallolle!).

Minua pyydettiin vertailemaan Poria ja Punkalaidunta keskenään. Sanoisin,
että porilaiset ja laitumelaiset ovat jollain tavalla hyvin samanlaisia, vaikka
erojakin löytyy. Ulospäin porilaiset voivat vaikuttaa etäisiltä ja hieman
töykeiltäkin, mutta kun heihin tutustuu, ovat he avoimia, rehellisiä ja välittäviä,
kuten myös laitumelaiset. Molemmissa paikoissa myös kotiseuturakkaus näkyy
erittäin vahvasti.

Loppujen lopuksi kyseessä on kaksi täysin erilaista paikkaa, joista itselleni
tärkeämpi on Punkalaidun. Vaikka kaupungissa asumisessa on hyviä puolia,
kuten palveluiden saatavuus ja laajat vapaa-ajanviettomahdollisuudet ja
Porista on tullut minulle tärkeä paikka, on kaupungin hälinän pakeneminen
Laitumelle ja maaseudun rauhaan aina yhtä rentouttavaa.
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Harrastaminen Laitumella

Näin Huuhkajien pelipäivänä on hyvä hetki kirjoittaa hieman harrastamisesta
ja urheilusta yleensä Punkalaitumella.

Urheilun yhteisöllisyydestä saatiin jälleen hyvä osoitus lauantaisessa Tanska-
Suomi -ottelussa, kun koko stadion huusi yhdessä ja ottelun lopputulos oli
sivuseikka, vaikka Suomi upean voiton ottikin.
Oma lapsuuteeni ja nuoruuteni sisälsi paljon erilaisia urheiluharrastuksia.
Punkalaitumen Kunnon järjestämät hiihtokoulu, torstaikisat ja judotreenit
tulivat tutuiksi. Kuljunmaan Palloseuran väreissä pelattiin puolestaan
salibandya.

Jalkapallossa joukkue oli JuJu-78, jonka kanssa voitimme myös Satakunnan
alasarjan piirinmestaruuden. Tuon joukkueen kanssa juhlistimme kaksi vuotta
sitten yhteistä taivalta hyväntekeväisyysottelun merkeissä, jolla kerättiin yli
2000 euroa punkalaitumelaisten lasten ja nuorten urheilun ja liikunnan
tukemiseen.

Koen, että erilaisten harrastuksien mahdollistaminen on äärimmäisen tärkeää
paikkakunnalla myös tulevaisuudessa. Vaikka JuJu ja Kups ovat jääneet
historiaan, on tilalle tullut uusi toimija Laitumen Pallo ry pitänyt paikallista
urheilukulttuuria elossa yhdessä PunKun kanssa. Hattu päästä kaikille taustalla
oleville henkilöille, jotka tekevät arvokasta, mutta välillä erittäin raskasta työtä
harrastamisen mahdollistamiseksi!

Toivottavasti mahdollisimman moni asettuu tänään TV:n ääreen klo 16 tulevien
Teemu Pukkien ja Paulus Arajuurien kanssa innostumaan yhdessä urheilusta.
Oi Suomi on!
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https://www.facebook.com/laitumenpallo/?__cft__%5b0%5d=AZXHYha9a-FUiIMe4EaZyHwuHIGYd6do3ZK50vR7HhPuSc3C3Ss2qq2AbMS0INm32QTdigmmYrxDZEgexe4x3UqkZPKKjLMkhJOzjGRIMnOa-imbitfPm9Ou2aragwpKloKbb6gc4RSLYh4Gef-nPZFG&__tn__=kK-R


Torstaisin meillä luetaan Punkalaitumen Sanomia!

Laitumelainen on sopivan pituinen lehti, jotta myös meidän perheen nuori
herra jaksaa sitä katsella lukuhetken ajan ilman, että lehti päättyy
rypistettynä/revittynä lattialle.

Lehden ja Punkkiksen Facebook-ryhmän kautta pysyy myös hyvin perillä
paikkakunnan tapahtumista.

17.6.

Punkalaitumelle saavuttu!
Tultiin Miskan kanssa mummolaan ihmettelemään kukkivia peltoja.

19.6.



Parasta Punkalaitumessa?

Ehdottomasti Pääsiäisturnaus, joka on vuoden kohokohta!
Perinteikäs [pääsiäis]turnaus on kuulunut myös allekirjoittaneen
pääsiäisrituaaleihin noin kymmenen vuoden ajan. Pääsiäisenä on mukavaa
kerääntyä yhteen vanhojen tuttujen kanssa ja pitää hauskaa. Tuolloin
paikkakunnalle palaa erittäin moni, joka nykyään asuu muualla. Meidän
joukkue PSF ei ole vielä pokaalia päässyt nostamaan, mutta hauskaa on joka
vuosi ollut! Eiköhän poikakin tule kotiin tulevaisuudessa. 

Tänä ja viime pääsiäisenä turnausta ei vallitsevasta tilanteesta johtuen
valitettavasti järjestetty, minkä johdosta ainakin täällä ensi vuoden pääsiäinen
on ympäröity jo kalenterista paksulla tussilla.

Kiitos, että olette seuranneet viikkoani ja nähdään viimeistään
pääsiäisturnauksessa! 

Instagramin puolella meikäläisen löydät @eerokem
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