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Tästä se lähtee! Punkalaidun on hyvä paikka pienen pojan aloittaa jännittävä
matka vanhuuteen. Itse olen ollut, ja edelleeb olen, tyytyväinen
asuinympäristöön. Minulla ja ympärilläni on ollut pienestä pitäen hyvät tuttavat
ja kaverit, joiden kanssa aika ei ole tullut pitkäksi. 

Muutimme omakotitaloon, kun synnyin vuonna 1982. Päivähoidossa olin
Myllyniemellä, kunnes äitini perusti kotileipomon, ja sain olla kotona. Isäni oli
kunnalla talkkarina ja teki peltisepän töitä. Onko moni syönyt Hilkan
leipomuksia tai muistaako Oskun talkkarihommista? Ei se lapsuus tylsä ollut
vaikka lyhyt kirjoitus onkin. Kuvat kertova enemmän kuin tuhat sanaa. 

Morjensta!
Tällä viikolla täällä kirjoittelee Korhosen Tapio. Olen 39-vuotias yrittäjä ja asunut
koko ikäni Punkalaitumella (lukuun ottamatta paria vuotta kun kävin muualla
töissä). Tällä viikolla pääsette mukaan toimeliaan punkalaitumelaisen yrittäjän
arkeen. Kirjoittelen myös lapsuudestani ja Punkalaitumella asumisesta.
Tervetuloa mukaan tähän jännittävään seikkailuun!

2.8.

3.8.

Kummisetä ja isä. Kun poika istui taloon. Aina valmis partiopoika.

Minä ja koira Riina. Jaa vuosi oli?



Ala-asteen kävin Punkalaitumen keskuskoululla ja Ylä-asteenkin kävin
Punkalaitumella. Opettajat olivat kyllä mukavia, mutta tällästä rasavilliä ei niin
vaan opeteta. Olin nuorempana hiukan (korostan hiukan) erilaisempi, ei oikein
discot kiinnostanut vaan autojen kimpussa piti olla. Veljillä oli Fiat 127 ja sitähän
piti ”korjailla”. Vapaa-aika ja läksyaika meni kavereiden kanssa valosotaa
takametsällä ja lumilinnoja tehden. Taisi lokariauto ratakin olla takapihalla että
sai nurmikon muokattua. Jalkapalloa tuli hetken pelattua JuJu-78 siellä
valmensi Ahvenus ja Seppä, oli siellä hieno volkkarin pelibussi. Hienoja
pelireissuja. Sählyä veti Jaakkola, sählyä en muista kävinkö missään muualla
pelaamassa.

RC-auto kerhoa veti Niemiset, josta kiinnostus tekniikkaan alkoi. Teknisessä
opetustilassa aina perjantaisin kokoonnuttiin, sitä odotettiin koko viikko. Kaapu
toi sinne polttomoottori RC-auton ja sen nopeutta siellä ihasteltiin. Itsellä oli
TeamLosi XXT, jolle ei vielä kilpasarjaa sillon ollut.

Kaveripiiri oli hyvä, aina oli joku kenen kanssa pääsi leikkimään, tässä lähistöllä
asusteli paljon hyviä kavereita. Sellainen muistuu mieleen kun yksi kavereistani
oli todella tarkka ja jämpti asioissa. Rakenteli pienoismalleja, siellä tuli vietettyä
aikaa seuraten rakentelua. Sillä oli vahva isoveli joka oli aika hiljainen siihen
aikaan, nykyään en sanoisi samaa.

Harmillinen tuo muistikapasiteetti, kun sinne paljon änkee niin alkaa toisesta
päästä häviään. Kuviakin olisi mutta harmillista kun eivät ole koneella.

5.8.



Peruskoulun jälkeen menin ammattikouluun Vammalan Metallipuolelle, sieltä
kahden vuoden päästä armeijaan Säkylään. Alokasaika meni pioneerina ja sen
jälkeen raskaskoneasentajana. Sitten jälkeen alkoi työrupeama. 

Vietin työaikaa aluksi suolla Rainikon veljeksillä ja Maanrakennus Lampisella,
rakennushommia tein Turussa ja Tampereella. Elintarvikepuolikin tuli nähtyä
Forssa HK ruokatalolla makkaramassaa tekemässä ja pakkauspuolella.
Yrittäjyyden aloitin vuonna 2004. 

Romuhommilla alotettiin, jonka jälkeen oltiin konehommissa ja sieltä mentiin
Tampereelle rakennushommiin: tehtiin uudisrakentamista ja Peabille
takuukorjauksia. Asiat johti toiseen, tultiin takasin Punkalaitumelle ja
Vesirakennus Ojanen tarjosi töitä ja sit oltiinkin taas ympäri Suomea töissä.
Reissuhommat oli aikanaan kyllä mukavia. 

Punkalaitumella aloitettiin sit rakennushommat ja täällä ollaan edelleen. Töitä
on ollut aina ettei ole toimettomaksi tarvinnut jäädä, kiitos siitä yrittäjille kun
ovat tarjonneet jatkuvaa työtä ja olen saanut olla kotoseuduilla töissä.
Harrastuksiin on kuulunut autot ja kyläily, viihdyn kyllä kavereilla ”poiketessa”
useamman tunnin, ihmetelly kunnei ole kyllästynyt mun juttuihin. Autoja on
tullut maalailtua kokeeksi useampi kappale. Lukemattomia asioita on vuosien
varrella tullut tehtyä, ne jotka mut tuntee tietää että ongelmaa ei ole, vaan
haasteita.

Olen huono muuttaan ajatuksia teksteiksi joten liittelen tähän päätökseen
kuvia vuosien varrelta. Monesta hommasta puuttu kuvia, mutta lisäsin
pääpiirteittäin kuvia elämän matkan varrelta. Henkilöistä en laittanut kuvia
ettei satu kuvaa huonosta poskesta käkä käkä. 

Tähän päättyi tämä viikko ja todella nopeasti se menikin. Kiitos järjestäjille
tämä on ollut mukava seurata Punkalaitumelaisia.

8.8.

Isän kesyttämästä oravasta tuli myös
mun kaveri.

 








