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Moro!
Se olis sitten vuorossa mun viikko. Mä olen Ahlgrenin Jenni ja olen jälleen yksi
Tampereen laitumelainen. Tampereelle mut heitti työt tuossa reilu 8 vuotta
sitten ja tänne ollaan tehty koti puolisoni Nikon, meidän pikkuherra Jamin ja
kahden kissan kanssa. Mä olen vielä muutaman viikon hoitovapaalla, mutta
sitten olis edessä paluu töihin ja Jami pääsee aloittamaan päiväkodin.
Mä olen syntyperäinen punkalaitumelainen ja aina kun paikkakunnalla olen
asunut olen totellut sukunimeä Välimaa. Punkalaitumella tuli käytyä koulut
lukiota myöden, jonka jälkeen kävin Loimaalla opiskelemassa audiovisuaalista
viestintää. Sitten palasin takaisin Laitumelle SHT-Tukun leipiin. Nykyään voinen
kutsua itseäni kesä-punkkislaiseksi, sillä meillä on äitini ja siskoni kanssa
yhteinen mökki paikkakunnalla.

Mun viikolla saatte täällä varsinaisten julkaisujen puolella lukea vähän
tarkemmin meikäläisen ja Punkalaitumen yhteisestä historiasta sekä
nykyisyydestä. Lisäksi aattelin päästää ääneen puoliskoni, joka lupautui
kertomaan fiiliksiään paikkakunnasta stadilaisen näkökulmasta. Storya
päivitän ns. reaaliajassa, eli luvassa ainakin mökkikuulumisia. Mutta ei mittää,
palaillaan myöhemmin!

9.8.

Olen tosiaan syntyperäinen punkalaitumelainen ja Riitan & Ilpon esikoinen
(kuva 1). Välimaan kolmesta vuonna 1985 syntyneestä serkuksesta se
keskimmäinen ja ainut plikka. Pikkusiskon sain kolme vuotta myöhemmin ja
kuvassa numero 2 edustetaankin nuoremman ollessa 1-vuotias.

Ala-asteen kävin Keskuskoulussa ja kuvassa numero 3 onkin meidän porukka
ekalla luokalla. Ala-asteesta en osaa mitään yksittäistä muistoa nostaa esiin,
sillä sehän oli sellaista huoletonta lapsuutta. Harrastin tuolloin aktiivisesti
balettia ja se oli mieluista hommaa. Välillä oikein harmittaa, että sekin homma
jäi sitten kun ikää tuli lisää. Näin aikuisena olen vaan ajelehtinut harrastuksesta
toiseen ja taas on menossa se vaihe, että mietin mitä sitä alkaisi vapaa-ajalla
tekemään.

Yläaste ja lukio menikin samassa rakennuksessa ja tuolloin otettiin koko
koulun kuvia (numero 4). Mitään aavistusta ei ole onko kyseinen perinne
edelleen voimassa..

10.8.



Mä olin helppo teini enkä yläasteella tai lukiossakaan aiheuttanut hirveästi
harmaita hiuksia kotiväelle. Lukion päädyin käymään Punkalaitumella, sillä
mulla ei ollut mitään hajua mitä opiskelisin ammattikoulussa enkä kokenut
tarpeelliseksi käydä ihan perus lukiota missään muualla. Ylioppilaaksi kirjoitin
vuonna 2004 (kuva 5) ihan hyvin paperein, mutta eipä mulla silloinkaan ollut
hajua miksi alkaisin isona. Rehellisyyden nimissä en sitä vieläkään tiedä, vaan
olen vaan päätynyt tekemään markkinointi- ja graafisen alan hommia ja nyt
sitten vahauksia ja vahan poistoja. Jahka tästä saadaan arki pyörimään, niin
ajatustyö alkakoon siihen liittyen, että mitä tällä elämällä lapsen kasvatuksen
lisäksi oikein tekisi.

Kuva 1. Kuva 2.

Kuva 3. Kuva 4.

Kuva 5.



Tänään seuraa toinen ja viimeinen muisteluosuus.
Lukion jälkeen olin vuoden Punkalaitumen kunnan leivissä. Ensin olin töissä
uimahallilla ja sitten teknisellä toimella. Välivuosi ei kuitenkaan herättänyt
mitään ajatusta tulevien opintojen suhteen, joten suuntasin vuodeksi Huittisiin
Länsi-Suomen opistoon, jossa suoritin sekalaisia avoimen yliopiston opintoja.
Parasta kuitenkin kyseisessä vuodessa oli Porista tullut kämppäkaverini Anni,
sillä meistä tuli parhaita ystäviä ja me ollaan puolin ja toisin lastemme
kummeja. Parhaiten tuota vuotta kuvaa kuva 1, sillä bileitä riitti.

Huittisista suuntasin sitten Loimaan ammattikouluun, sillä viestintäala alkoi
kiinnostaa. Opiskelin 2,5 vuodessa itselleni ammatin ja musta tuli media-
assistentti. Opinnot oli itselle tosi antoisia, sillä kiitos käydyn lukion ei noita
äidinkieliä ja matematiikkoja tarvinnut enää opiskella. Eniten tykkäsin oman
lyhytelokuvan ja erilaisten animaatioiden ja mainosten teosta. Graafisen
puolen hommat tuntuivat jo silloin omilta ja niitähän päädyinkin sitten
myöhemmin tekemään. Jostain syystä olen jatkosijoittanut suurimman osan
opiskeluajan matskuista mappi ö:hön, joten mökiltä käsin löysin ainoastaan
kuvan itsestäni tunnilla (kuva 2) ja valomaalauskuvauksista (kuva 3).

Valmistumisen jälkeen ehdin olemaan muutaman kuukauden oloneuvoksena
kunnes äitini naapuri soitteli että hei, SHT-Tukulle kaivataan markkinointi-
ihmistä. Minähän marssin sitten seuraavana päivänä haastatteluun ja työt
alkoivat suunnilleen heti. Samalla tuli sanottua heipat Loimaan asunnolle ja
muutettua takaisin Punkalaitumelle Puistotielle ensimmäisen kotini naapuriin.
Markkinointiassistentin työt oli mukavan monipuolisia ja samalla tutustuin
uusiin työkavereihin ympäri Suomen. Silti isoin asia oli se, että ujo ja herkästi
punasteleva tyttö kasvoi aikuiseksi, joka ei enää joka käänteessä stressannut
sitä mitä muut ajattelevat. Kuva 4 on mun aina siistiltä työpisteeltä ja kuvat 5 &
6 Forma- ja Gastro-messuilta SHT:n osastoilta. SHT:llä viihdyin nelisen vuotta,
kunnes Tampere kutsui ja sillä tiellä ollaan.

11.8.

Kuva 1. Kuva 2.



Kuva 3. Kuva 4.

Kuva 5. Kuva 6.

Tampereesta on tosiaan tullut meidän perheen koti, mutta kun tulen
Punkalaitumelle äidin nurkkiin tulen mun alkukotiin. Monesti tulee edelleen
kerrottua jonkun kysyessä mistä olen kotoisin, että Tampereelta joo, mutta
alunperin Punkalaitumelta. Punkalaitumella on aina se paikka, johon saa tulla
koska vaan sohvalle möllöttämään. Siellä voin olla ihan kuin olen eikä äidille
tarvitse sen kummemmin selitellä mitään.

Nykyään tulee useimmiten käytettyä nimitystä mummula alkukodista
puhuttaessa, sillä sehän tuosta paikasta on Jamin syntymän myötä tullut
(kuvat 1-3). Paikka on sama, mutta fiilis ihan eri kun nyt lattialla pyörii taapero,
joka seuraa mummuaan joka paikkaan, koska mummu on paras, ja tahtoo
leikkiä jääkaapin ovessa olevilla magneeteilla sekä kaikella sellaisella, johon ei
välttämättä olisi pakko koskea. Toinen iso muutos alkukodin tunnelmaan tosin
tuli melkein neljä vuotta sitten, kun sohvalla teksti-tv:tä lukeva tai keittiön
pöydän ääressä ristikkoa täyttävä isäni nukkui äkisti pois (kuvat 4-6).

12.8.



Muistan hyvin pari ensimmäistä käyntikertaa alkukotona isän kuoleman
jälkeen kun odotin, että ovi käy ja isä tulee töistä. Seisoin vaatekomerossa
hypistelemässä isän paitoja ja yritin tajuta, että hän ei enää ikinä pue niitä
päälleen. Enää en odota isää kotiin ja tietynlainen vaikeus olla alkukotona on
jäänyt, mutta silti menen haudalle mieluiten yksin, jotta saan pienen hetken
jutella kuulumisia. Meillä oli isän kanssa tapana soittaa mun töiden jälkeen
varmaan joka päivä ja puhelut alkoi aina sanoilla "ei mulla mitään asiaa oo".
Niiden loppuminen on ollut iso juttu enkä ole sen jälkeen soittanut kellekään
kotimatkalla. Se oli meidän juttu.

Näin kesällä ja varsinkin tänä kesänä on tullut oltua tosi paljon mökillä (kuvat 7-
10) ja vaikka on siinä ja siinä ollaanko jo Halkivahassa, niin mökin virallinen
osoite on Punkalaitumella. Nytkin tätä julkaisua teen mökiltä käsin tai
oikeastaan pienen kävelymatkan päästä, koska puhelin toimii mökillä ihan
fiiliksen mukaan. Se tosin ei ole ollenkaan huono asia, sillä kotioloissa tulee
vietettyä vähän turhankin paljon aikaa puhelin kourassa sosiaalisessa mediassa
seikkaillen. Teksti jatkuu kommenteissa.

Mökillä keskitytäänkin enemmän olennaiseen, eli ympärillä oleviin ihmisiin ja
yhdessä oloon. Sauna lämpenee joka päivä ja vaikka hellakin mökistä löytyy,
niin kuitenkin melkein kaikki ruoka tulee valmistettua grillillä. Ulkona ollaan
paljon enemmän kuin kotona ja tv on auki oikeastaan vaan aamulla
lastenohjelmien ajan. Jamin ekat synttäritkin järjestettiin mökillä. Mökki on
paikka, jossa rentoutuu täysin. Sanonkin aina, että mökin pihaan päästessä
mun hartiat laskee korvista. Ei kuulu liikenteen äänet tai muukaan möykkä.
Vain linnun laulu. Mökillä ihmisen on hyvä.

Kuva 1. Kuva 2.



Kuva 3. Kuva 4.

Kuva 5. Kuva 6.

Kuva 7. Kuva 8.



Kuva 9. Kuva 10.

Tänään päästänkin ääneen tamperelaistuneen koti-stadilaiseni eli aviomieheni.
Lupasin tosin toimia kirjurina, mutta tässä lyhyesti mietteitä pienestä
maalaiskylästä nimeltä Punkalaidun pääkaupunkilaisen näkökulmasta:
"Tulin Punkalaitumelle ekan kerran jouluna 2015 ja heti ekana ihmetytti mihin
olen tulossa kun bussillakaan ei sinne päässyt. Ihmettelin myös missä kaikki
ihmiset on ja miten koko paikasta löytyy vain yksi kauppa. Lisäksi ihmetystä
aiheutti myös se, että suunnilleen kaikki vastaantulijat morjestelivat myös
mulle ja että jos haluaa lähteä yökerhoon, niin pitää mennä
naapuripaikkakunnalle.

Nykyään Punkalaidun on oikein kiva mökkipaikkakunta, jossa on helppo
rauhoittua ja olla omissa oloissaan. Mökkitie tosin herätti aluksi kummastusta,
sillä se on hiekkatie eikä asfalttipäällysteinen, joka on itselle tutumpi. Lisäksi
myös mökin pihaan asti eksyvät peurat ihmetyttivät tai lähinnä se, miten
paljon niitä matkan varrella oli. Nyt niihinkin on jo tottunut. Vastaantulijoille ja
mökkinaapureille tulee morjestettua jo automaattisesti ja uutta & ihmeellistä
on se, että kaupan kassa saattaa kysyä kuulumiset tai rupatella niitä näitä.
Suurena penkkiurheilun ystävänä on tullut vierailtua myös Punkalaitumen
urheilukentällä katsomassa Seppo Rädyn ennätysheiton (96,96) paikka sekä
tietysti tsekattua kyltti. Kyltti on tullut kuvattuakin, sitä kuvaa en tähän hätään
löydä mistään.

Punkalaidun on hyvä ja turvallinen paikka kasvaa ja elää, mutta itsellä varmasti
olisi aluksi sopeutumisvaikeuksia kunnes pääsisi sisälle Laitumen tapahtumiin
ja tutustuisi muihin asukkaisiin. Työpaikan löytäminen olisi varmasti haaste."
Kuvitus on tänään sekalaisia Nikon ottamia kuvia Punkalaitumelta ja kuvia
Nikosta Punkalaitumella.

13.8.





Tänään on mun ja Nikon toinen hääpäivä. Viime vuonna koko päivä meni
meiltä aivan ohi, sillä oltiin viikkoa aiemmin kotiuduttu sairaalasta pienen
heppulin kanssa ja jokseenkin pöllähtäneitä siitä, että miten meidän yhteinen
arki lähtee rullaamaan. Tänäänkään ei ole ohjelmassa mitään ihmeitä. Niko
itseasiassa lähti tallille projektiauton kimppuun, mutta nyt kun ollaan viimeiset
pari viikkoa oltu koko sakki jatkuvasti yhdessä, niin tällainen oma hetki on jo
juhlaa. Mutta juhlapäivän kunniaksi vähän parisuhdeasiaa. Jos se ei siis
kiinnosta, niin lopeta lukeminen nyt.

Me löydettiin Nikon kanssa toisemme 6 vuotta sitten niinkin ihmeellisellä
tavalla kuin Tinderiä selaamalla. Ei me oltais ikimaailmassa muuten törmätty,
sillä elämät oli aika erilaisia silloin. Lisäksi nuo pääkaupunkiseutulaiset
tuppaavat pysymään siellä omalla reviirillään ainakin mun kokemuksen
mukaan, eikä itsellä sitten taas ollut mitään tarvetta suunnata Helsinkiin. Mutta
niin vaan kävi, että Niko muutti aika nopsastikin Tampereelle mun perässä.

Alku oli hankalaa ja muutettiin eri osoitteisiin melkein yhtä rivakasti kuin
saman katon allekin. Niko toi aikamoisen taakan mukanaan ja erottiinkin
joksikin aikaa. Eikä meillä se helpoin parisuhde ole edelleenkään, mutta tietyt
asiat ovat muuttuneet hyvinkin ratkaisevasti ja ollaan opittu elämään
toistemme kanssa. Olen muutaman kerran kysynyt, että haluaisitko jonkun
vähän helpomman ja säyseämmän puolison, mutta ei Niko kuulemma halua.
Ja vaikka kukaan muu ei ärsytä mua niin paljoa kuin Niko ja aina välillä mietin
kuinka paljon helpompaa olisi kun ei tarvitsisi elää tuon tyypin kanssa, niin silti
mä kuitenkin mieluummin jään kuin lähden. En mäkään jaksaisi mitään
tossukkaa.

14.8.



Asia, josta käydään jatkuvasti tiukkojakin keskusteluja, on meidän erilaiset
tavat ilmaista itseämme ja sitä kautta suhtautua asioihin. Siitä huomaa, että
ollaan lähtöisin hyvinkin erilaisista paikoista. Niko paukauttaa hyvinkin suoraan
asiat ja itse sitten taas loukkaannun helposti siitä. Enkä muuten ole ainut!
Tampereella asuessaan ja työskennellessään herra on joutunut hiomaan
särmiään, jotta jatkossakin on niitä asiakkaita. Jatkuu kommenteissa.
Mä sitten taas puhun välillä hänen näkökulmastaan ihan ihme sanoilla ja jään
jaarittelemaan ihmisten kanssa kun Niko on jo menossa. Mutta nämä on niitä
asioita, joihin ollaan toisissamme totuttu.

Me mentiin tosiaan naimisiin 14.8.2019. Kihlapäivä on sama, mutta vuosi eri. Me
ei järjestetty sen kummempia juhlia eikä kävelty alttarille. Me käytiin
maistraatissa parin läheisen ollessa paikalla ja sitten syötiin hyvin porukalla. Nyt
ollaan kyllä suunniteltu juhlia parin vuoden päähän, mutta aiotaan pitää nekin
rentoina. Niko on ainakin niin hirveä jännittäjä, että se maistraattikin oli jo ihan
tarpeeksi.

Ja tänään meillä onkin vuoden ikäinen ihana nassikka, jonka antoi odottaa
itseään paljon kauemmin kuin mitä toivoimme, mutta joka lopulta saapui
meidän elämään just oikeaan aikaan. Ja vaikka vauvavuosi oli raskas erityisesti
Nikolle, sillä hänen isänsä kuoli reilua kuukautta ennen Jamin syntymää eikä
hän pitkään aikaan oikein osannut käsitellä koko asiaa, niin ehkä juuri siitä
syystä me ollaan tänään läheisempiä kuin aikoihin. Ei kun kohti seuraavia
vuosipäiviä ja uusia riitoja!



Menipäs viikko nopsasti! On ollut mukava päivittää tänne ja miettiä samalla
vanhoja. On tullut pohdittua paljonkin sitä, miten oma elämä on tässä vuosien
mittaan muuttunut. Punkalaitumella asuin loppuvaiheessa yksin (tai siis kaksin
Nessi-kissan kanssa) enkä vielä Tampereelle muuttaessani osannut ajatella,
että muutaman vuoden päästä perhe kasvaa ensin puolisolla ja toisella kissalla
ja sitten vielä ihanalla pienellä pojalla. Olin nimittäin tehnyt rauhan sen asian
kanssa, että ollaan vaan minä ja Nessi. Mutta onneksi asiat muuttuvat!

Tänään me asutaan Tampereen Lentävänniemessä melkein Näsijärven
rannassa. Vielä pari vuotta sitten tähyiltiin keskustan tuntumasta tänne
puolelle järveä ja mietittiin, että melkein tarvitsisi olla vene jos
Lentävänniemessä asuu. Oli olevinaan niin kaukana. No eihän tänne aja tuolta
keskustasta kuin ehkä 15 minuuttia. Ympärillä on metsää ja rantaa. Täällä
meidän on hyvä, vaikka välillä onkin ikävä Kalevaa ja siellä ollutta pikkuruista
kaksiota, josta oli helppo suunnata keskustaan kahville, syömään tai terassille.
Me elettiin aika vapaata elämää Nikon kanssa kun oltiin vielä kaksin. Tultiin ja
mentiin miten huvitti. Nyt kaikki pitää suunnitella etukäteen ja liikkeelle
lähdetään kauheiden kantamusten kanssa, sillä lapsen kanssa pitää vähintään
varautua siihen, että puhtaita vaatteita tarvitaan. Mutta en valita. En mä tästä
luopuisi.

Uudenlainen arki alkaa tosiaan kahden viikon päästä kun Jami menee
päiväkotiin. Mulla jatkuu työt sitten viikkoa myöhemmin. Huolettaa, että miten
lapsi pärjää hoidossa. Hän on niin pikkuinen vielä. Mutta onneksi hän on myös
tosi sosiaalinen ja kovaääninen, joten en usko että hän tulee jäämään muiden
jalkoihin. Päiväkodissa alkaa vielä oma ryhmänsä noille 1-vuotiaille, niin eiköhän
Jami kotiudu sinne ikätovereiden joukkoon. Taitaa olla niin, että muutos on
äidille paljon isompi juttu kuin lapselle. Olen viihtynyt hyvin kotona lapsen
kanssa ja meillä on ollut omat rytmimme. Toisaalta ei sekään ihan huono juttu
ole, että töiden jatkuessa näen taas päivittäin muitakin aikuisia ihmisiä kuin
Nikon. 

15.8.



Välillä tuntuu, että omat sosiaaliset taidot on huonontuneet ja jutut koostuvat
kakkavaipoista ja kävelemään opettelemisesta.

Kiitos teille, jotka olette juttujani seuranneet ja myös kommentoineet tällä
viikolla! Toivottavasti en ole jaaritellut pelkästään joutavuuksia, vaan myös
jotain suht kiinnostavaa. Jatkan vielä iltaan saakka Storyn päivittämistä, mutta
muuten Tampere hiljenee mun osalta.




