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Tervehdys kaikille!

Tällä viikolla täällä kirjoittelee Lindholmin Helena. Olen 36-vuotias
punkalaitumelainen perusmaalainen. Työskentelen luokanopettajana
Forssassa, mutta tällä hetkellä elelen opettajan parasta aikaa ja nautin pitkästä
kesälomasta.

Tällä viikolla ajattelin kirjoitella teille tietysti omasta elämästäni ja itsestäni,
mutta myös minulle tärkeistä asioista täällä Punkalaitumella. Olen koko ikäni
asunut täällä, mitä nyt pikaisesti kävin Raumalla opiskelemassa, enkä ole
koskaan muualla halunnutkaan asua. Punkalaidun on aina ollut vahvasti koti. 
Vapaa-ajallani nautin kotona puuhastelusta ja sisustamisesta, päiväunista,
lukemisesta ja matkustelusta. Mutta näistä lisää sitten myöhemmin viikolla!
Mukavaa viikkoa kaikille!

28.6.

"Rakkaalla lapsella on monta nimeä, sanotaan. 
Näin on myös ollut itselläni. Riippuen ajasta, paikasta ja ihmisistä, olen elämäni
aikana saanut monta eri lempinimeä. Hena, Heppu, Helkku, Heettu, Helga.
Tunnistan itseni näistä kaikista. Yhtä kaikki, ja kuten näistä
lapsuudenkuvistakin näkyy, hymy ja nauru minulla on aina ollut herkässä.
Huumori on edelleen tärkeä osa elämää ja suuri voimavara. Näiden kuvien
myötä haluan kertoa teille myös itselleni tärkeistä asioista. 

Kuva 1: Tämän valokuvan ajoilta puhelimet ovat muuttuneet litteiksi
älylaitteiksi. Itselleni puhelin on tärkeä kapistus ja kädessä ehkä hieman
liikaakin. Kännykän avulla tulee kuitenkin luettua monista tärkeistä asioista
uutisista artikkeleihin, someuutisista puhumattakaan. Kännykän avulla
helpottuu myös yhteydenpito tärkeiden ihmisten kanssa, etenkin niiden,
joiden kohtaaminen kasvokkain ei ole niin usein mahdollista. Kännykkä tuo
itselleni suurta iloa myös kirjallisuuden parissa, sillä sovelluksen avulla tulee
kuunneltua äänikirjoja lähes päivittäin.

Kuva 2: Kirjat ja kirjallisuus ovat lapsesta asti olleet minulle todella rakkaita.
Lapsena vanhempani lukivat minulle ja isosiskolleni paljon, ja varmasti sieltä se
rakkaus kirjoihin on syntynyt. Omilta alakouluajoiltani muistan opettajien
meille lukemia kirjoja ja samoja kirjoja olen lukenut nykyisin omille oppilailleni.
Hyvä kirja kestää aikaa. Nykyisin kuuntelen vuosittain noin 30 kirjaa ja luen
noin 20. Tästä harrastuksesta lisää vielä myöhemmin viikolla!
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Kuva 3: Tästä kuvasta välittyy aikamoinen hullun kiilto silmissä ja innostus
kädessä olevaan karkkipussiin. Lapsena saimme aina lauantaisin pitää
karkkipäivän ja se alkoi tietenkin heti aamusta, lastenohjelmien aikaan.
Ikäväkseni voin todeta, ettei kiinnostukseni karkkeihin ja herkkuihin ole
vähentynyt vuosien myötä. Tupakkaa en polta ja alkoholinkin olen jättänyt reilu
pari vuotta sitten, mutta karkkia voisin edelleen syödä lähes päivittäin. No,
kaipa sitä jotain iloja elämäänsä tarvitsee...

Kuva 4: Tässä kuvassa olen testaamassa kotipihamme uutta liukumäkeä.
Kuten kuvasta näkyy, kaksoisleuka ei ole noista vuosista pienentynyt,
päinvastoin, ja samanlainen maalaisjuntti olen edelleen. Mutta niin kovin ylpeä
siitä!

Ihanaa tiistaita kaikille!



Koskas olet viimeksi käynyt pitäjällä kirjastossa?

Jos luit eilisen postaukseni, niin varmaankin muistat, että kirjat ja kirjallisuus
ovat itselleni rakas harrastus. Punkalaitumen kirjasto on lapsesta asti ollut
minulle tärkeä paikka ja sinne on edelleen todella mukava mennä! Kirjasto on
aina ollut viihtyisä ja valoisa, siisti ja hyvässä järjestyksessä. Kaikin tavoin
kutsuva. Lapsena sieltä haettiin kuvakirjoja ja tavutettuja helppolukuisia kirjoja.
Nuorena tuli kahlattua läpi mm. kaikki Bertin päiväkirjat, The Baby-sitters
clubit sekä Sweet Valley High-kirjat. Ikinä ei tarvinnut kirjoja kauempaa lähteä
hakemaan, kaikki tarpeelliset löytyivät oman kunnan kirjastosta.
Opiskeluaikana tenttikirjat sai kätevästi seutulainattua muista Pirkanmaan
kirjastoista, jos täältä ei kirjaa löytynyt.

Nykyisin tykkään kirjastossa etenkin uutuus- ja vinkkaushyllyistä. Niistä on
monesti tullut löydettyä tosi hyvää luettavaa! Varattuja kirjoja noutaessani
katselen salaa myös muiden varauksia, josko niistäkin löytyisi joku vinkki
lukemiseen... Ja useinhan kirjastossa pääsee myös ihastelemaan erilaista
taidetta!

Nykyisin kirjastosta voi lainata myös runsaasti erilaisia lautapelejä ja
urheiluvälineitä. Loistavaa palvelua, etten sanoisi! Muutamia noppapelejä on
sieltä joskus tainnut mukaan tarttua. Poistokirjojen myyntipöydistä olen
vuosien mittaan ostanut kirjoja useamman kassillisen. Sieltä löytyi aikanaan
myös lapsuuden rakkain kirja; Fedja-setä, kissa ja koira. Nyt se koristaa omaa
kirjahyllyäni. 

Muistatteko, kun kirjastossa joskus aikoja sitten oli ne pömpelit, joista sai
kuulokkeiden kanssa kuunneltua äänisatuja ja musiikkia? Se vasta oli
mahtavaa! Itse olin silloin sen verran nuori, että tuli kuunneltua vain niitä
satuja. Mieheni, joka myös on Punkalaitumelta kotoisin, kertoi useimmiten
kuunnelleensa musiikkia ja nauttineen siitä siinä määrin, että kirjaston
henkilökunta tuli koputtamaan olkapäälle ja totesi "Voisitko Paavo laulaa
vähän hiljempaa?" 

Tähän loppuun vielä omia hyviä lukuvinkkejä ja näitähän löytyy täältä meidän
omasta kirjastosta:
- Dan Brownin kirjat ovat taattua jännitystä ja kirjailijan tekemä taustatyö
vaikuttavaa
- Sue Graftonin aakkosdekkareissa seikkailee sama yksityisetsivä ja pidän
etenkin siitä, että niissä eletään aikaa ennen kännyköitä
- Harry Potterit fiktion ystäville
- Lassi ja Leevi-sarjakuvia tulee usein naurettua vedet silmissä
- Roald Dahlin lastenkirjat ovat omia suosikkeja ihanilla tarinoillaan

Kirjoista riittäisi juttua vaikka kuinka, mutta eiköhän tähän ole nyt hyvä
lopettaa. 
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Työ tekijäänsä kiittää.
Tällaisella pienellä paikkakunnalla talkoot taitaa olla aika yleisiä ja tuttuja.
Puolin ja toisin autellaan millon missäkin ja valmista tulee alta aikayksikön.
Talkoissa, jos missä, korostuu yhdessä tekeminen ja hyvä ryhmähenki. Eikä
maittavaa ruokapalkkaakaan sovi vähätellä.

Talonpoikaismuseo Yli-Kirra on Punkalaitumen museo- ja kotiseutuyhdistys
ry:n ylläpitämä. Museon toiminta pyörii pitkälti jäsenistön ja talkootyön voimin.
Itse olen ollut talkoissa mukana säännöllisemmin vuodesta 2016, jolloin liityin
mukaan yhdistyksen toimintaan. Sitäkin ennen olin jo monena kesänä ollut
mukana museon kesäkauden päätapahtumassa, Kaikkien aikojen
maatalousnäyttelyssä. Ikävä kyllä tapahtuma jäi viime kesänä pitämättä.
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Museon tiistaitalkoissa on mukana niin miehiä kuin naisia. Talkootöihin kuuluu
mm. siivousta, pihatöitä sekä erilaisia esineistön ja rakennusten ylläpito- ja
kunnostustöitä. Talkootyötä tehdään hyvässä hengessä eikä huumoria ole
suinkaan unohdettu. Harvalla työmaalla olen yhtä rentoon ja hauskaan
meininkiin törmännyt. Hyvä mieli jää ainakin itselleni jokaisesta talkoohetkestä.

Museolla järjestetään erilaisia tilaisuuksia pitkin kesää, tosin tautitilanne
vaikuttaa nyt jo toista kesää. Museon tiloja voi vuokrata myös erilaisia yksityisiä
tilaisuuksia ja juhlia varten. Tänä kesänä museo on auki lauantaisin ja
sunnuntaisin klo 11-17 elokuun loppuun asti. Minutkin voit sieltä parina
viikonloppuna bongata... Viikonloppuna 7.-8.8. on hieman suurempi
tapahtuma suunnitteilla, kannattaa varata jo kalenteriin. Toivottavasti tänä
vuonna päästäisiin myös savusaunaan jouluna, se on monelle tärkeä
joulunajan perinne. 

Museon pihapiiri ja sen lähimetsät ovat itselle lapsesta asti hyvin tuttuja, siinä
lähellä kun on aina asunut. Lapsena tuli pyörittyä ja leikittyä niissä maisemissa
tämän tästä. Ehkä siellä siksi onkin edelleen niin mukava käydä ja kulkea.
Samat tutut ja turvalliset paikat ja maisemat. 
Paas poiketen museolle!



Vapaa-ajallani olen aikamoinen kotihiiri. Tykkään hirmuisesti minun ja mieheni
kodista ja siksi kotona kai tuleekin oltua niin paljon. Aikaa toki kuluu kirjojen
parissa, mutta tykkään myös suunnitella erilaisia sisustusjuttuja sekä
tuunauksia ja toki televisionkin ääressä aikaa kuluu. Näin kesällä on mukava
viettää aikaa omassa pihassa ja suunnitella tulevia projekteja.

Vietän myös paljon aikaa perheeni kanssa lapsuudenkodissani. Olen aina ollut
hyvin perhekeskeinen ja jo nuoresta aika tuntui useammin kuluvan enemmän
perheen kuin ystävien parissa. Äitini ja hänen miehensä sekä kolmen
sisarukseni kanssa voimme tehdä mitä tahansa: matkustella, harrastaa
kulttuuria, kokkailla, pelata, viettää leffailtaa, ulkoilla tai vain olla ja puhua. 

Puhetta ja naurua meidän perheessä onkin aina riittänyt, kenties jonkun
mielestä ihan väsymiseen asti. Isäni menehtyi 1998 ja äitini jäi yksin meidän
neljän lapsen kanssa. Uskon, että tuo menetys on tehnyt meidän
perheestämme entistä tiiviimmän ja läheisemmän. Asioita ei pidetä
itsestäänselvyytenä, yhteisiä hetkiä vaalitaan. Myöhemmin äitini löysi onneksi
rinnalleen hyvän miehen ja meni kihloihin. Minä sain itselleni äidin vanhan
kihlasormuksen, jossa on kaiverrettuna iskän nimi. Se on edelleen yksi
rakkaimmista aarteistani.
 
Vaikka kotona onkin mukavaa, niin välillä on hyvä lähteä vähän kauemmas ja
nähdä maailmaa. Reissannut olen vähän siellä sun täällä, en missään kovin
kaukana. Nykyisin haen matkoilta upeita maisemia ja hienoja nähtävyyksiä.
Auringonpalvonta ei ole minun juttuni ja rantalomia en kaipaa. Kauniita
maisemia ja upeita paikkoja olen nähnytkin mm. niin Pariisissa, Lontoossa,
Irlannissa, Skotlannissa kuin ihan täällä kauniissa kotimaassakin. Matkalla
ollessa on hienoa kuunnella vierasta kieltä ja tutustua uuteen kulttuuriin. Niin
hullulta kuin se taatusti kuulostaakin, niin etenkin matkoilla ja kotoa poissa
ollessa äitini vanha kihlasormus kädessä tuntuu, kuin iskä olisi aina matkassa
mukana. 

Matkakohde, johon usein palaan on rakas naapurimaamme Ruotsi. Ruotsi siitä
syystä, että isosiskoni asuu siellä miehensä ja kolmen poikansa kanssa. Ruotsi
on siitä lähtien ollut itselleni tärkeä paikka, minut on aina otettu siellä hyvin
lämpimästi vastaan ja olen tuntenut olevani kuin kotona.
Matkoilla parasta on kuitenkin se, kun kotiin tullessa ajelee tuttua kylänraittia
ja saa taas morjestella tutuille.
Borta bra men hemma bäst.
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Viimeistä viedään. 

Kiitokset lukijoille kuluneesta viikosta! Toivottavasti viihdyitte! Tänne oli oikein
mukava kirjoitella omasta elämästäni. Näihin seuraaviin kuviin ja ajatuksiin
päätän viikkoni punkalaitumelaisena:
"Ole oma itsesi - muuten ei ole ketään kaltaistasi."
"Happiness is homemade."
Ihanaa kesää kaikille! 
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