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Mahtavaa maanantaita! 
Tästä alkaa mun viikko punkalaitumelaiset-kampanjassa. Hienoa olla mukana. 
Olen Linda Lähdeniemi, 24v, nuori nainen, jonka juuret ovat syvästi
Punkalaitumella. 

Tällä hetkellä opiskelen Turun Ammattikorkeakoulussa journalismia ja olen
töissä poliittisessa nuorisojärjestössä. Asun kuitenkin Punkalaitumella, vaikka
opiskelut ovat Varsinais-Suomessa ja työt pääkaupunkiseudulla.
Lisäksi aikani kuluu kunnan luottamustehtävissä. Toimin valtuutettuna sekä
kunnanhallituksen puheenjohtajana. 

Tervetuloa seuraamaan viikkoani! Päivittelen tämän viikon ajatuksiani ja
elämääni nuorena punkalaitumelaisena.
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Olen koko elämäni asunut Punkalaitumella ja ollut punkalaitumelainen. Ja
olen ylpeä siitä. 

Kotoisin olen maatalosta. Äitini on esikouluopettajana lähellä olevassa
kyläkoulussa ja isäni on maanviljelijä sekä ravivalmentaja. 
Silloin kun synnyin, meillä oli vielä sikalakin, mutta siat ovat lähteneet ajan
kuluessa. 

Olin pienenä perhepäivähoidossa pikkuveljeni kanssa ja kouluiän saavuttaessa
menin Oriniemeen Pohjoisseudun kouluun. Siihen samaan kouluun, jossa
mummuni, isäni ja äitini sekä molemmat nuoremmatkin sisarukseni ovat
olleet. 

Punkalaitumella päivähoidosta, alakoulusta sekä tietenkin perheeltä, ystäviltä,
tuttavilta ja koko kunnan yhteisöltä on pienestä pitäen saanut tukea kasvaa ja
kehittyä. On saanut oppia ja opetella asioista. Yhteisten asioiden hoitamista ja
toisten ihmisten kunnioittamista. 

Kuvat ovat vuosilta 1998-2003. Huomenna asiaa ja ajatuksia yläasteelta, lukiosta
ja korkeakouluopinnoista Punkalaitumelta käsin. 

Loppuun pitää vielä kertoa pieni sattumus tältä illalta. Olin käymässä
kotikotona ja kun ajelin takaisin päin omaan kotiini hiekkatiellä vastaan tuli
kolme autoa. Ensimmäinen ajatukseni oli, että täällähän on aivan valtava
ruuhka. Miettikää jopa kolme autoa!
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Tänään ajattelin hieman kirjoittaa matkastani yläkoulussa, lukiossa ja siitä,
miten korkeakouluopinnot sujuvat Punkalaitumelta käsin. 
Yläasteelle siirtyessä koulumatkani piteni noin 10 kilometriin ja sen taitoin
useimmiten taksikyydillä. Koulukyydit ovat Punkalaitumella aina toimineet
hyvin. 

Yläasteen jälkeen aloitin lukio-opinnot Punkalaitumen lukiossa. Omassa
lähilukiossa opiskeleminen oli helppo ja luonteva valinta yläkoulun jälkeen.
Opettajat ja opiskelukaverit olivat suurelta osin tuttuja ja turvallisia. Oman
kokemukseni perusteella Punkalaitumen lukiosta saa hyvät eväät elämään. 
Pienessä lukiossa on paljon etuja. Opetus on hyvin yksilöllistä, kun opettajat
tietävät opiskelijoiden haasteet jo pitkälti etukäteen. Lukio sijaitsi minulla
lähellä kotia ja siellä oli yhteisöllinen tunnelma. 

Lisäksi Punkalaitumen lukiossa on mahdollisuus kansainvälisyyskursseihin,
joiden aikana käydään reissulla Saksassa ja eräkurssi, jossa opetellaan
erätaitoja ja käydään patikoimassa. 
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Lukion jälkeen pidin välivuoden ja olin töissä Punkalaitumen kunnalla. Sen
jälkeen lähdin ensin opiskelemaan Tampereelle kansanopistoon ja sieltä
Turkuun opiskelemaan journalismia sekä viestintää. 

Ensimmäiset journalismiopintovuodet opetus oli lähiopetusta, mutta koronan
myötä opetus on vaihdettu etäopinnoiksi. Etäopinnot sujuvat hyvin
mutkattomasti Punkalaitumelta käsin peltomaisemia katsellen ja maaseudun
tunnelmasta nauttien. 

Huomenna kirjoittelen hieman lisää matkastani Punkalaitumen
kunnanvaltuutetuksi ja muutenkin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä
sen palon syttymisestä. 



Yhteiskunnallinen vaikuttaminen. 

Lukion alussa näin ilmoituksen, että Punkalaitumen nuorisovaltuustoa (nuva)
alettiin kokoamaan uudelleen. Silloin mietin, että tuohan toiminta voisi olla
mielenkiintoista. 

Hain nuorisovaltuustoon ja minut valittiin nuvan puheenjohtajaksi. Palo
vaikuttamiseen ja yhteisiin asioihin syttyi sitä kautta. Lisäksi ymmärsin nuva-
kaudellani sen, että asioihin pystyy oikeasti vaikuttamaan, kun uskaltaa sanoa
omat mielipiteensä ja perustelee ne asiallisesti selä faktoihin perustuen. 
Kauteni nuvassa loppui 2016 loppuun ja heti seuraavana, vuoden 2017, keväänä
oli kuntavaalit, joissa olin ehdolla. Sain kuntalaisilta ensikertalaiselle
hämmentävän suuren luottamuksen ja sain toimia kunnanvaltuutettuna neljä
vuotta. Näistä jälkimmäiset kaksi vuotta toimin kunnanhallituksen
puheenjohtajana. 

Hallituksen puheenjohtajaksi minut valittiin tuolloin yllätyksellisesti. Heti
valinnan jälkeen tunnelma päässäni oli melko tunnemyrsky. Pää oli täynnä
ajatuksia ja mietin, että mahdankohan osata tarpeeksi. Koulutuksissa ollessani
ja tehtävän alkaessa mieleni muuttui rauhallisemmaksi sekä tajusin, että asiat
ovat ihmisten kokoisia. Ja sen, että isoja asioita voi pilkkoa pienemmiksi,
ymmärrettävimmiksi kokonaisuuksiksi. 

Yhtäkkiä huomasin, että politiikka veikin minut mukanaan. Sain sitä kautta
uusia ystäviä ja pystyin vaikuttamaan tärkeisiin asioihin. 
Olin ehdolla myös tämän 2021 kevään kuntavaaleissa ja sain kuntalaisilta
luottamuksen jatkaa työtäni valtuutettuna. Hoitamassa yhteisiä asioita. Lisäksi
kunnanvaltuusto valitsi minut viime viikolla jatkamaan myös hallituksen
puheenjohtajana. Nyt mieli on rauhallisempi ja luottavaisempi kuin kaksi
vuotta sitten. Innolla ensimmäistä kokousta odottaen ja taustalla töitä tehden. 
Tällä hetkellä toimin lisäksi politiikan parissa useammassa muussakin
tehtävässä. Toimin Pirkanmaan Keskustan varapuheenjohtajana, Suomen
Keskustanuorten kuntavaalikoordinaattorina, Varsinais-Suomen
Keskustanuorten toiminnanjohtajana ja monissa muissa pesteissä. 

En lukiossa ja nuorisovaltuustoon ilmoittautuessani osannut aavistaa, että mitä
kaikkea tämä politiikan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen polku voikaan
tuoda tullessaan. Ja toivottavasti tätä polkua saan kävellä vielä eteenpäin.
Oppien, erehtyen ja luottaen. 

Loppuun vielä yksi lempilausahduksiani: ”Motivaatio on sitä, että unelmien ylle
vedetään työhaalarit.”
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Kuva 1: Talonpoikaismuseo Yli-Kirralla otettu kuva, jossa näkyy tyypillinen
kokousfiilis. Tulevaisuuteen luottaen, rohkeudella päättäen. Kuva: Henna Ärrälä
Kuva 2: Punkalaitumen uuden yhteiskoulu-lukion sisärappusilla otettu kuva
ensimmäisen vierailun yhteydessä kesällä 2020. 
Kuva 3: Sain kunnian toimia keväällä 2020 Keskustan eduskuntaryhmän
viestintäharjoittelijana sekä sen jälkeen kansanedustajan avustajana. Hieno
oppimiskokemus, josta tarttui mukaan monta oppia. 
Kuva 4: Tämä kuva on otettu seuraavana päivänä yllätyksellisen
valintakokouksen jälkeen keväällä 2019, kun sain valtuustolta luottamuksen
aloittaa kunnanhallituksen puheenjohtajana. 
Kuva 5: Nuijan vaihto nuorisovaltuuston vanhalta puheenjohtajalta uudelle
alkuvuodesta 2017. 

Kuva 1. Kuva 2.

Kuva 3. Kuva 4. Kuva 5.



Kylläpäs viikko kului nopeasti! 
Lopuksi haluaisin vielä sanoa muutaman sanan yhteisöllisyydestä. Se on asia,
jota pidän pienen kunnan kannalta erittäin tärkeänä. Se, että ihmiset
puhaltavat yhteen hiileen ja tekevät asioita yhdessä. 

Nyt korona-aikana on yhteisöllisyyttä ja yhteisön tukea arvostaa enemmän
kuin koskaan aiemmin. Punkalaitumella on hyvin monia aktiivisia yhdistyksiä,
joiden toiminta on erittäin hienoa ja ihmiset saavat yhdistysten kautta uusia
ystäviä, uudenlaisia kokemuksia sekä mahdollisesti uudenlaisen yhteisön
ympärilleen. 

On ollut mukava kirjoitella tänne sivustolle tällä viikolla! Toivottavasti olette
viihtyneet seurassani. Me entiset, nykyiset ja tulevat punkalaitumelaiset
olemme yhteisö, yhteen puhaltava porukka. Nähdään, moikataan ja tavataan! 

Kuva 1: Korona-aikana olemme vähitelleen pystyneet tapaamaan toisiamme
maskein ja turvavälein. Tässä kuvassa kokous alkamassa. 
Kuva 2: Punkalaidun-taulu on yksi tärkeimmistä sisustuselementeistä. 
Kuva 3: Meidän perhe. Pikkusiskoni pääsi viime viikonloppuna ripille ja
päivitimme perhekuvan. 
Kuva 4: Talonpoikaismuseo Yli-Kirran perinteisestä Kaikkien Aikojen
Maatalousnäyttely -tapahtumasta. Museo on oiva esimerkki yhteisöllisyydestä. 
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Kuva 1. Kuva 2.

Kuva 3. Kuva 4.


