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Moikka!

Tän viikon tällä saitilla on Niemi-Takun Sini.
Olen 48-vuotias koulunkäynninohjaaja ja asustelen Reininmaan Haarakorvessa
mieheni Markun kanssa, 2 lastamme ovat jo aikuisia. Olen ns. Tukun tuoma
laitumelainen, eli perheemme muutti Punkalaitumelle -78 isä-Kaukon
saadessa työpaikan Sht-tukulta.

Lähdin tähän tempaukseen mukaan, kun Korhosen Tiia pyysi. Saas nähdä
kuinka muijan käy, kun aikaisemmat punkalaitumelaiset on olleet niin
kiinnostavia ja monipuolisia päivittäjiä, että melkein jännittää tää touhu 
Olkaas kuulolla!

5.7.

1. Olen siis kotoisin Urjalasta ja asunut myös Huittisissa. Punkalaitumelainen
olen ollut 5 vuotiaasta lähtien, vuodesta -78. Ja pidän itseäni ihan
punkalaitumelaisena. Reinimaalainen olen ollut v -95 alkaen, asustelemme
mieheni kotitilalla.
2. Kuvassa lähdössä kouluun Keskuskoululle ensimmäisenä koulupäivänä v.-80. 
3. Punkalaitumen yläasteella olin -86-89, kuvassa 9.lk:lla.
4. Ammattikoulun kävin Vammalassa parturi-kampaajalinjalla v. -89-92.
5. Lapsemme syntyivät -94 ja -96, naimisiin menimme -99.

29.6.

Kuva 1. Kuva 2. Kuva 3.



Koitetaas tänään vähän selvittää mun sukujuuria.

Tällä hetkellä Punkalaitumella ei asu enää lähisukulaisiani kuin poikani Santeri,
mutta äitini puolelta mulla on "esi-isiä" laitumelta. Eli toivon vilkasta
keskustelua sukujuuristani kommentteihin tai viesteinä, niin selviäisi juureni
minullekkin paremmin. 

Isoisoisäni eli äidinisänisä oli kuuluisa kivimies Kalle Kasper Mäki, jostain
Oriniementien varresta. (Jos joku tietää tarkemmin niin vinkatkoon) 
Hänen poikansa Rauno Helmer Mäki on isoisäni, jota en valitettavasti muista. 
1. kuvassa olen 2 vuotiaana hänen hautajaisissaan v. -75. Pulla on maistunut jo
silloin.

Tukunmäessä asuneet ja sittemmin Humppilaan muuttaneet Nokkalan pojat
ovat äitini serkkuja. Professori Niilo Valonen oli isoäitini eli äidinäitini serkku.
Isoisoäitini eli mamma oli Anni Kaskela os. Kaidankangas. Hän oli 70 - luvulla
Punkalaitumen museolla töissä, mm. lämmitti savusaunaa ja teki juhliin sahtia.
2. kuva on meidän Viidenpolvenkuva vuodelta -95, jossa on siis edessä vas. Anni
Kaskela, oik. tyttärensä (eli mun mummuni) Liisa, jolla sylissään Laura-tyttäreni.
Takana vas. minä ja oik. äitini Hanna.

Kuva 4. Kuva 5.

6.7.



Jatketaas tarinaa...

Olen kasvanut yrittäjäperheessä, äidilläni Hannalla oli Kirjakauppa v.-81-92.
Aluksi se sijaitsi "Helariutalla" Vesilahdentien risteyksessä. Muutaman vuoden
kuluttua vanhempani ostivat 1.ssä kuvassa näkyvän talon josta tuli perheemme
koti ja kirjakauppa muutti myös samaan taloon. Olen touhunnut kirjakaupan
hommissa heti kun nenä tiskille ylettyi Etenkin joulun aikaan sai vääntää
lahjapaketteja oikein urakalla.

Nuorena harrastin mm. partiota useamman vuoden ja toimin myös
"partioryhmän ohjaajana" (oikea nimitys on unohtunut).
Myös Punkalaitumen vpk:n nuorisotoiminta tuli tutuksi Välimaan Taiston ja
Niemisen Karin ohjauksessa.

Ammattikoulun kävin Vammalassa kotoa käsin, Lauttakylän Autolla Niemisen
Taunon ja Sorrin Maunon kyydillä. Valmistuin -92 parturi-kampaajaksi, mutta
oman perheen hiusten leikkuun lisäksi en ole niitä töitä juurikaan tehnyt.
Moni muistaa minut varmasti Punkalaitumen Salen kassan takaa vuosilta -97-
02, jonka jälkeen opiskelin koulunkäynninohjaajaksi ja olen siitä asti
työskennellyt Punkalaitumen Keskuskoululla.

Kirjoja olen lukenut jonkin verran aina. Aloittelin lukuharrastusta äidin
houkuttelemana Anni Polvan Tiina-sarjalla. Koko sarja löytyy hyllystäni
edelleen. Tykkään lukea kotimaista kevyttä hömppää ja elämäkertoja.
4.kuvassa on tänä kesänä lukemani kirjat.

Pidän violetista väristä, melkein hulluuteen asti.

6.7.

Kuva 1. Kuva 2.



En ole koskaan edes harkinnut Punkalaitumelta pois muuttamista!
Olen jotenkin niin maalainen, että en voisi edes kuvitella asuvani kaupungissa,
tällä hetkellä jo ajatus jostain asuinalueesta naapureineen ahdistaa 
Asumme täällä Reinimaassa niin omissa oloissamme, lähimpään asuttuun
naapuriin on yli kilometri. Asiassa on puolensa ja puolensa, omaa rauhaa ja tilaa
ulkona riittää, mutta oma auto on ihan välttämätön kapistus. Pitäjälle meiltä
on matkaa 10km.

Olihan tänne muutto itselleni melkoinen muutos, kun on asunut aina "niin että
kirkon torni näkyy" keskuslämmitetyissä taloissa, kunnan vesi- ja
viemäriverkossa. Nyt jo on tottunut tuohon muurilämmitykseen ym. vanhan
talon juttuihin.

Kuvat: 
1. Työmatkalla tapaamani peura, näitä täällä riittää. 
2. Talomme kuvattuna just kattoremontin jälkeen. 3. Haalin nurkkiin kaikkea
vanhaa rompetta, kirpputoreilla myllääminen onkin yksi harrastukseni. 4. Lisää
nurkista esiin kaiveltuja vanhoja romppeita. 5. Mökkisaunan uusi kiuas, joka
hankittiin kätevästi "Punkalaitumen Essolta" eli Neste Punkalaidun / TJP
Myllyniemi. Haluan aina, kun mahdollista käyttää paikallisia palveluita. "Esson
pojilta" löytyy vaikka ja mitä ja he myös tilaavat mitä tarvitaan. Esim. keväällä
tilasin heiltä lämpökompostorin.

7.7.

Kuva 4. Kuva 5.



Vapaaehtois- / talkootyöt:
Isä-Kauko on Punkalaitumen Yrittäjien kunniapuheenjohtaja ja äitini oli
aktiivitoimija Yrittäjänaisissa ja mieheni on yrittäjä ja kuului taannoin Yrittäjien
hallitukseen, joten olen nuoresta asti talkoillut Yrittäjäjutuissa mm. arpoja ja
pääsylippuja myyden, ottanut vastaan ilmottatumisia yms. eri tapahtumissa.
MLL:n paikallisosaston tempauksissa olen myös ollut mukana mm. arpojen
myyjänä, sukkamyynnin kerääjänä ja joskus jopa satutätinä
iltaperhekahvilassa.
Aikoinaan olin nuorisotila Nurkkaputkan vapaaehtoisissa iltavalvojissa. Myös
Särkän ravintolaryhmässä talkoilin useamman vuoden janoista tanssikansaa
palvellen.

Luottamustoimet:
Olen toiminut Punkalaitumen perusturvalautakunnan puhenjohtajana yhden
kauden, sekä ollut Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustossa
Punkalaitumen edustajana.

Kuva 1. Kuva 2.

Kuva 3. Kuva 4. Kuva 5.



Aito, alkuperäinen Koiramäentalohan on Punkalaitumella. 

Kirjailija Mauri Kunnas on käyttänyt Talonpoikaismuseo Yli-Kirraa kirjan
piirrosten lähteenä/mallina. Kirjasta saa kivasti tietoa entisajan
elämänmenosta.

Oman Koiramäen talossa -kirjani olen saanut jouluna -81.
Kunnas on kirjoittanut Koiramäen väestä monta erilaista kirjaa ja monia
muitakin, lähinnä lastenkirjoja. Kirjojen kuvitus on pieniä yksityiskohtia
pullollaan, kuvia täytyy tutkia ajan kanssa.

Olen kerännyt Kunnaksen tuotantoa nuorimmille kummipojilleni ja veljeni
lapsille joulu- ja syntymäpäivälahjoina.

7.7.



Meidän juhannusperinteisiin kuuluu, että juhannusaattona osallistutaan
VIHDANHEITON MM-KISOIHIN Urjalassa.

Alkuun kisat oli Hanhisuon lentopallokentällä, mutta nyt muutamana vuonna
ne on olleet Huhdin Vilpolan kentällä.
Olen viisinkertainen maailmanmestari naistensarjassa 
ja monen monituista kertaa olen jäänyt hopeasijalle.
Olenkin tämän lajin ilosanomaa kovin koittanut levittää muillekkin ja
järjestänyt muutamat epäviralliset kisat ilman mittanauhaa kesäjuhlien
ohjelmanumerona. Ja näin koittanut saada uusia heittäjiä kisaan mukaan.

Kuvat:
1. Maailmanmestaruuskunniakirjani mökin seinällä kehyksissä. 
2. Vuonna 2014 sain lyödä itselleni torilla Punkalaidun 375v juhlarahan,
Punkalaitumen kunnan huomionosoituksena MM-kisavoitostani 
3. Urjalan Sanomissa 2017 ollut juttu MM-kisoista.
4. Tän kesän kärkitulokset Urjalan Sanomista

7.7.
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Kuva 3. Kuva 4.



Torstai ja toripäivä!

Aamulla näytti huonolta tori-ilmalta, mutta kyllä se siitä selkis. Kesätorstaisin
pyrin ainakin poikkeamaan Punkalaitumen torilla. Ja samalla reisulla käyn
yleensä Spr:n kirppikselläkin. Tänään vein sinne vanhoja "kaapissa kutistuneita"
vaatteitani ja itsekin yllätyin, kun tulin sieltä tyhjin käsin ulos Yleensä aina
mukaan tarttuu jotakin, "kun halvalla saa".

Kävin myös aamupäiväteellä @kahvilamyotatuuli :ssa , siellä oli kakkua jos
jonkin moista, mut päädyin kuitenkin suolaiseen piirakkaan, hyvää oli sekin 
Kävin myös ruokakaupassa, se on Punkalaitumella helppoa, kun ei ole kuin yksi
kauppa @ksmpouru Ei tule valinnan vaikeutta, eikä tarvitse vertailla tarjouksia.
Punkalaitumen kirkko, rippi- ja vihkikirkkoni, sekä molempien lasteni kaste- ja
rippikirkko. Komea, vanha, puinen ja ristinmallinen. 
Vuonna 2016 @julkisivumaalausnurmilaakso : n hienoksi maalaama! 
Ja onhan meillä Suomen kauneinpiin kuuluva kunnantalokin!

8.7.



Sain torireisulla niin mukavaa palautetta #punkalaitumelaiset viikostani, että
vieläkin hymyilyttää.

Sain myös kehotuksen mainostaa mainioita lenkkeily- ja koiranulkoilutusteitä
täältä meirän nurkista. Ja tosiaan, ihan tosta meitin pihan ohi pääsee kolmeen
eri suuntaan ja kaikista suunnista saa lenkin, jos haluaa. On sekä peltoaukeeta,
että metsätietä.

Itse kun en lenkkeile (mitä on varmaan vaikee uskoo ), 
ei tälläisen mahdollisuuden mainostus tullut mieleenikään. 
Että kaikki tännepäin vaan lenkkeileen sorateille, niin ei tartte sitä pitäjänraittia
ees taas kovalla asvaltilla mennä! 

Morjestellaan kun meette ohi! 

8.7.
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Torstai on myös Punkalaitumen Sanomat -päivä tai meillä se on -ilta, koska
näin syrjäkyläläisenä emme kuulu aamujaon piiriin. Näin kauaksi lehden
jakaminen jo aamulla tulisi kuulemma liian kalliiksi, sen ymmärrän. 
Mutta harmittaa se silti!

Torstaisin päiväposti ei tule meille koskaan ennen klo: 17. Joskus se tulee vasta
klo: 19.30 ja joskus, harvoin onneksi, ei ollenkaan, vaan jaetaan vasta
perjantaina. Tämänkin ymmärrän, eihän jakajat voi ympäripyöreää päivää
tehdä. Mutta kyllä asialle "jottain tars tehrä"! 

Meille Sanomissa oleva ilmoitus: 
"tänään torstaina..." on melko turha.
Torstai-ilta kytätään ikkunasta koska posti tulee ja se kumpi hakee postin saa
lukea Punkalaitumen Sanomat ensin, toinen saa tyytyä siksi aikaa Urjalan
Sanomiin.

Tilaan Punkalaitumen Sanomia muualla asuville sukulaisille joululahjoina, että
hekin pysyvät kärryillä Laitumen menosta 

8.7.



Lähdin aamulla käymään Urjalassa torilla ja kylläpä siellä oli taas väkeä, sekä
myyjiä että asiakkaita! 

Joskus mietin, että miten Punkalaitumelle saataisiin yhtä virkeä torielämä? 
3. ssa kuvassa on yksi tämän kesän uutuus heidän toritarjonnassaan...
Bongasin reissullani kolme pihakirppistäkin ja täytyhän ne käydä tutkimassa,
pieniä "löytöjäkin" tarttui mukaan.
 
4. ja 5. Kävin samoin reisuin sit katsastamassa auton. Kävikin kätevästi, mä
istuin varjossa kylmän juoman kanssa ja Ysiauton pojat hoiti homman. Läpi
meni ja vasta kahden vuoden päästä seuraavan kerran! 
Tästä tulikin mieleeni, että jos ja kun meillä on jotain murhetta autojen kanssa,
niin Laitumen kumista ja "Koskiosten Kesoililta" eli K-huoltopisteestä ollaan
aina saatu apu nopeasti! 

6. Ja kun ohi ajelin, niin pysähdyin Tursassa/Puolimatkassa kuvaamaan
muistomerkinkin, sen on isoisoisäni Kalle Mäki aikoinaan tehnyt.
Tänään on oikein tori- ja kirppishaukan juhlapäivä, kun illalla on vielä Jalasjoen
kylätori ja Saunaojantien kirppissäpinät! 

9.7.
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Kuva 4. Kuva 5. Kuva 6.



Ajelin vähän lähisetuja.

1.- 5. 
Särkkä
17.7.1999 pidimme siellä häämme Särkkä oli hyvä paikka pitää suurehkot
tanssihäät. Ja oisko ollu -85 kun Särkässä kuvattiin kohtauksia Irwinistä
kertovaan Kivisydän- elokuvaan. Olin kuvauksissa "avustajana" eli
keikkayleisönä. Kuten aiemmin jo jossain kohtaa kerroin, olen ollut useampana
vuonna Särkän ravintolaryhmässä talkoilemassa.

Kivirannan uimaranta
Ranta on laitettu hienoon kuntoon ja Vehkajärveä hoidettu muutenkin,
sinilevää ei tänä kesänä ole ollut, ainakaan vielä. Saas nähdä mitä helteet saa
aikaan, toivotaan että levä pysyisi poissa. Nuoret 4H yrittäjät huolehtivat
saunapäivinä ( ja välillä muulloinkin) saunan lämmityksestä, pitävät kioskia ja
vuokraavat sup-lautoja ja uimaleluja. Toisella puolen järveä on myös kunnan
uimaranta Järvelä, siellä ei enää ole saunaa, mutta ranta on myös laitettu
kuntoon ja tehty veneiden laskupaikka.

Näillä rannoilla olen käynyt -80 luvulla uimakoulua. Linja-auto kiersi pitkin
kulmakuntia keräili muksut kyytiin ja vei rannalle ja toi taas uimakoulun
jälkeen pois. 

Kivirannasta katselin seurakunnan leirimajan rantaan ja mietin miksei siellä
enää pidetä esim rippileirejä? Olen itse ja molemmat lapseni ovat rippileirinsä
siellä käyneet. Myös tyttöleireillä ja partioleireillä olen siellä ollut. Kivoja
muistoja!

6. Poikkesin Jalasjoen kylätorilla.
Se on kesäperjantaisin klo: 16-20.
Siellä oli mukava tunnelma! Myynnissä oli mm.perunoita, käsitöitä, leivonnaisia
ja tietysti lättyja. Lättyjä oikein jonotettin välillä. Kahviosta voi ostaa virvokkeita
ja yläkerran ravintolasta keittoa ja salaattia, vaikka kotiin vietäväksikin.

7. ja 8. Kävin myös Saunaojan kirppissäpinöillä. Tälläkin tapahtumalla on pitkät
perinteet. Aluksi se oli lauantaina päivällä ja nyt muutaman kerran näin
iltatapahtumana. 

Olen itsekin ollut siellä muutaman kerran myymässä romppeitani. Sielläkin
myytiin kirppiskaman lisäksi mm. lättyjä, makkaraa, käsitöitä, leivonnaisia. Ja
hienoja haviokoskelaisia puukäsitöitä!

9. Pizzaperjantai! 
Eli hain torin laidalta Laitumen Pizza &kebabista pizzat kotiin.

9.7.



Kuva 1. Kuva 2. Kuva 3.

Kuva 4. Kuva 5. Kuva 6.

Kuva 7. Kuva 8. Kuva 9.



Olen aina tuonut ylpeästi esille, että: " mää oon Punkalaitumelta"

Olemme käyneet jo 9 kertaa Himoksen Iskelmäfestivaaleilla ja sielläkin aina
tuomme julki kotipaikkakuntaamme (kuvat 1 ja 7)

Toki usein täytyy selvittää Punkalaitumen ja Punkaharjun maantieteellistä eroa 
@birgitta.vanhakuitti / T:mi Katariina toimitti noi hienot festaripaidat, joita jopa
yritettiin ostaa päältämme.

Haaveissa olisi jostain saada sellainen Punkalaidun-kyltti, joita on kunnan
rakennusten seinissä. Se olisi hienoa ripustaa festarimökin parvekkeen
kaiteeseen.

2. ja 3. Laukussani on killunut vuosia tuo punainen sydän. 
Ja olohuoneen seinällä on lahjaksi saamani Punkalaidun-karttataulu.
4. ja 5. Mökin seinälle kehystin tuollaisen vanhan matkailukangasmerkin.
Kangasmerkkejä hankin @lauraemilat :llekin haalarimerkeiksi, kun hän opiskeli
Porissa.

6. Joskus -90 luvun lopulla, muistaakseni PP-putiikissa myytiin Mää oon
Punkalaitumelta - paitoja ja tokihan sellainen täytyi meidän Santerille silloin
ostaa. Nyt paita on säilöttynä, muiden lapsuusmuistojen kanssa samassa
laatikossa.

10.7.

Kuva 1. Kuva 2. Kuva 3.



Kuva 4. Kuva 5. Kuva 6.

Kuva 7.



Viimeistä päivää tällä saitilla äänessä.
Tää on ollu hurjan kivaa päivitellä tänne!! Turhaan jännitin tätä viikkoa.
Mä kun puhun paljon, niin kirjoitankin paljon. Tuliko jo "päivitysähky"? 
Eli julkaisinko liikaa? Paljon julkaisin, sen tiedän, mutta ajattelin että jos
jostakusta tuntuu liialta, niin nää on helppo ohittaa. Vaikea oli rajata mistä
kertoilee, kun kivoja juttuja Punkalaitumelta olis niin paljon!

Tässä mökkiterassilla istuessa mietiskelin tätä mun kirppis- /
huutokauppainnostustani. Meillä mökillä on lähes kaikki huonekalut, astiat ja
muut sisustusjutut hankittu käytettyinä. On sukulaisten ja tuttavien nurkista,
kirppiksiltä ja huutokaupoista haalittuja. Mielestäni, kun mökkikin on vanha,
käytettynä paikalleen siirretty, ei sitä oikein voi uusilla jutuilla täyttää.
1. kuvassa on tuunausprojektini mökkiterassilta, kuvastaa hyvin tätä mun
rompeinnostustani. Vanha kolmipyörä saatu tuttavalta ja vanhat
huutokaupasta ostetut emalikattilat kukkapurkkeina. 

Onkohan tänä kesänä Liitsolan kirppiskierrosta? Se on ollut aivan ihana
tapahtuma!!
Kivisenojan kirppiskierros kuulemma on, kiva juttu!
2. Mökillä näkee usein sisiliskoja , kotona en ole nähnyt kai koskaan. Mökki on
mun "kesäparatiisi", sen pihaan kaivetussa uimalammikossa on kiva pulahtaa
näin helteillä.
3. Kuvassa näkyvä lausahdus on niin totta! 
Nuorempana asia välillä ärsytti mua, kun isä kuuli Tukulla ja äiti Kirjakaupalla
kaikki menemiseni ja tekemiseni alta aika yksikön.
"Vauva-uutisiakaan" ei aikoinaan tarvinnut erikseen isälle kertoa, kun oli kuullut
ne jo "kyliltä". Ja mikäs siinä, iloisia uutisiahan ne olikin!
Nykyään olen ottanut tämän elämää helpottavana tekijänä, ei tarvitse itse niin
paljon huolehtia ja muistaa, kun muut pitävät kyllä huolen. Ja lapsillekkin aina
sanoin, että pitävät mielessään, että: "aina on näkijä, kun on tekijä" 
Morjestellaan, kun tavataan!
Pysykää saitilla, täällä jatkaa huomisesta lähtien muut!
Mukavaa kesän jatkoa kaikille!

11.7.




