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Moikka! Olen Eveliina Lindholm, 27 v. Laitumella syntynyt ja opiskelujen jälkeen
tänne takaisin muuttanut. Asun Oriniemessä kihlattuni Paavon ja cairnterrieri
Frodon kanssa. Tammikuussa perheemme kasvaa esikoislapsen myötä.

Ammatiltani olen suuhygienisti, nykyinen työpaikkani on Kokemäellä. Elämä
pyörii tällä hetkellä lähinnä töiden, remontin ja vauvan odotuksen ympärillä.
Viikon aikana aion pohtia punkalaitumelaisuutta muun muassa
paluumuuttajan, oriniemeläisen, koiranomistajan ja perhettä perustavan
näkökulmasta. Stoorien puolelle koitan keksiä vähän jotain joka päivä.
Tervetuloa mukaan! 
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Olen huomannut, että hyvin monella ikäiselläni täällä sukujuuret ovat
Punkalaitumella, tai ainakin vähintään vanhemmat ovat täältä kotoisin.
Meidän perheessä ollaan uuslaitumelaisia, jos niin voi sanoa. Muuta sukua asuu
enimmäkseen Turun ja Salon seuduilla; ehkä osittain siksi olen aina
"suuntautunut" enemmän Turkuun kuin vaikkapa Tampereelle. 
Vanhempani muuttivat Punkalaitumelle 1979, kun isä sai yläasteelta alkuun
vuoden sijaisuuden. Ja vain vuodeksi heidän piti alunperin jäädäkin. Mutta
kappas, tänä vuonna äidillä tuli täyteen 42 vuotta Punkalaitumella asuneena.
Siskoni ovat minua 12 ja 10 vuotta vanhempia, veljeni on 2 vuotta nuorempi.
Ala-asteen kävin kotia vastapäätä Keskuskoulussa, eivätkä yläaste ja lukiokaan
kaukana olleet. 

Punkalaidun ja maaseutu ylipäätään on lapselle hyvä kasvuympäristö. Täällä
on keskimäärin turvallista asua, kouluissa on pienet ryhmäkoot ja opettajat
tuntevat yksittäiset oppilaat paremmin. Maalla on tietynlaista yhteisöllisyyttä ja
"kaikki tuntee kaikki" -mentaliteetti, niin hyvässä kuin pahassa. 
Itse olin kuitenkin lapsena ja nuorena aika arka ja hiljainen, jäin helposti
ikätovereiden seurassa ulkopuoliseksi. Tietyllä tapaa koen kärsineeni siitä, että
täällä oli niin pienet piirit. Lukiossa maltoin tuskin odottaa sitä, että pääsisin
muuttamaan pois ja saisin niin sanotusti aloittaa puhtaalta pöydältä uudessa
paikassa, jossa kellään ei olisi minusta ennakko-odotuksia. Yo-juhlissani
vannoin, etten ikinä muuta laitumelle takaisin ja nauroin, etten miestäkään
täältä voisi ikinä löytää Lopulta jouduin syömään sanani, siitä lisää
myöhemmin.  
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1. Vanhempani Esko ja Sirpa omissa häissään -82
2. Ristiäiset heinäkuussa -94
3. Nokoset isän kanssa -96
4. Pikkuveli Viljami ja minä -98
5. Viljami, isäpuolemme Ismo ja minä. Ismo tuli perheeseen vuonna 2000
6. Kolmårdenissa 2004, kuvassa myös siskoni mies/poikakaveri Mats
7. Sylissä vanhin siskonpoika Vincent, 2008 tai -09
8. Lukion kolmannella 2012
9-10. Äidinkielen esseeni julkaistiin Punkalaitumen Sanomissa. Hiukan emmin
julkaisuluvan antamista, mutta äikänopeni Kankkusen Merja kannusti, onneksi.

Kuva 1. Kuva 2. Kuva 3.

Kuva 4. Kuva 5.

Kuva 6. Kuva 7.



Kuva 8.

Kuva 9. Kuva 10.

Lukion jälkeen 2013 muutin Turkuun opintojen perässä. Hain yliopistoon
opiskelemaan pääaineenani englantia, kun en oikein muutakaan keksinyt. Olin
innoissani uudesta ympäristöstä, mutta otti aikansa ennen kuin kunnolla
rohkaistuin. Yhtenä tärkeänä tekijänä oli sukulaisteni omistama, Aurajoen
rannassa sijaitseva kahvila Paawo, jossa pääsin työskentelemään joka kesä.
Asiakaspalvelutyö opettaa ketä tahansa! Joitakin kertoja tuttuja laitumelaisia
on sattunut kulkemaan ohi tai poikkeamaan kahvilla, kun olen ollut töissä.

Viihdyin Turussa hyvin, mutta lähes joka viikonloppu tulin perheen luokse
Punkalaitumelle. Perhe on aina ollut minulle ykkönen, ja siksi halusin viettää
kaiken mahdollisen vapaa-ajan "kotona". Tosissani kuitenkin suunnittelin
jääväni Turun seudulle ja tiedostin, että työelämään siirtymisen jälkeen tulisi
käytyä harvemmin lapsuudenkodissa. 
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Kuva 1. Kuva 2.

2016 silloisessa Triossa vanhan lukioluokkani poikia tuli juttelemaan minun ja
kaverini kanssa, ja siitä eteenpäin näimme osaa porukasta aina välillä, ihan
kaverimielessä. 2017 aloinkin seurustella heistä yhden kanssa. Enpä olisi ikinä
uskonut, mutta niin se elämä välillä yllättää. Paavo asui tuolloin Raumalla, ja
jatkossa vietimme välillä viikonloppuja siellä, välillä Turussa. Enimmäkseen
kuitenkin Punkalaitumella, se oli molemmille looginen tapaamispaikka. Näin
jatkettiin viime marraskuuhun asti, kunnes muutimme yhteen Paavon
lapsuudenkotiin. 

1. Kahvila Paawo Aurajoen rannassa, Paavo Nurmen patsaan lähellä
2. Paawossa oli usein hymy herkässä
3. Lapsuudenkoti, jatkossa mummula
4. Kumpikaan meistä ei välitä olla valokuvissa, joten yhteiskuviakin löytyy aika
vähän. Tämä kuluneen kesän Lapin reissulta Kilpisjärveltä
5. Vähän Turkua ja Raumaa piti saada myös nykyiseen kotiin 

 

Kuva 3.

Kuva 4. Kuva 5.



Suoritin englannista kandin tutkinnon ja 2017 vaihdoin ammattikorkean
puolelle suuhygienistin opintoihin, joista valmistuin kesällä 2020. Viimeinen
opiskeluvuosi oli parisuhteessamme kriittistä aikaa, sillä tulevasta
asuinpaikasta oli erimielisyyksiä: Paavo oli vakaasti päättänyt, että hän haluaa
muuttaa takaisin Punkalaitumelle lapsuudenkotiinsa Oriniemeen. Itse halusin
mieluummin muualle, kuten jonkin isomman kaupungin läheisyyteen, jossa
työllistyminen olisi helpompaa. Lopulta tein "kompromissin" ja päätin vielä
antaa laitumelle mahdollisuuden. Olihan tämä valmiiksi tuttu paikka ja täällä
asuu äitini ja toinen siskoni. 

Minulla kävi tuuri ja sain heti valmistumisen jälkeen vakituisen työpaikan
Kokemäeltä. Viime syksynä samassa hammashoitolassa oli myös toinen
laitumelainen, hammaslääkäri Matti Tuokko, jonka kanssa oli hauska bondata
tämän yhdistävän tekijän äärellä. Työmatkaa Kokemäelle kertyy lähes 60 km
suuntaansa, mikä pidemmän päälle tuntuu vähän liian pitkältä. Punkalaidun
on toisaalta ihanan keskellä, mutta toisaalta harvoin vapautuu oman alani töitä
Tamperetta lähempää. Tulevaisuudessa unelmani olisi työt kotipaikkakunnalla
tai etänä kotoa käsin, mutta sitä varten tarvitsisi vissiin vaihtaa alaa.

Olen melkoinen kotihiiri ja vapaa-ajasta vietän valtaosan kotona. Sen puoleen
on oikeastaan ihan sama missä asuu, kunhan koti on sellainen, jossa viihtyy.
Punkalaitumelta löytyy kaikki peruspalvelut, tilailen juttuja aika paljon netistä
ja tarvittaessa isommille ostoksille ei ole niin pitkä matka. Ja tottakai on ihanaa,
kun perhettä asuu lähellä: voin poiketa käymään äitillä milloin vain tai ehdottaa
siskolle lenkkiä kylällä. Jos asuisin muualla, heitä tulisi varmasti nähtyä
harvemmin. Toistaiseksi en ole siis katunut päätöstä muuttaa takaisin! 

Kuvat työpaikalta ja rempasta ennen muuttoa: 
1. Töissä maski naamalla, oli korona tai ei
2. Pieni, mutta riittävän kokoinen työhuoneeni
3. Keittiön kaappien maalausta
4. Keittiön lattia hionnan vs. maalauksen jälkeen
5. Tapetointia
6. Torista löytyi talon henkeen sopiva sänky 
Huomenna vähän lisää meidän kodista ja Oriniemestä 
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Kuva 2.

Kuva 3.

Kuva 1.

Kuva 4.

Kuva 5. Kuva 6.



Kotimme nimi on Poutala. Talon vanhimmat osat on rakennettu 1700-luvun
lopulla ja Paavon sukua on asunut tässä sen 200 vuotta. Ymmärrän siis hyvin,
millainen tunnearvo talolla on Paavolle ja miksi hän koki ehkä
velvollisuudekseen perheensä esikoisena jatkaa talon asuttamista. Olen myös
oppinut rakastamaan tätä taloa, sen historiaa ja vanhoja huonekaluja. On jännä
miettiä, keitä kaikkia täällä on asunut ennen meitä ja millaisina aikoina.
Poutala on aiemmin toiminut muun muassa rusthollina ja täällä on pidetty
koulua. 

Koronakeväänä viime vuonna aloimme remontoida taloa. Paljon on tehty ja
paljon on vielä jäljellä, mutta voiton puolella kuitenkin ollaan. Paavo on tehnyt
enimmäkseen itse ja hyödyntänyt ulkopuolista apua melko vähän. Välillä
mietin, onko näin isossa talossa mitään järkeä ja millainen ikuisuusprojekti
vanha hirsitalo on, mutta toisaalta meillä on loppuelämä aikaa ja saamme
tehdä rauhassa omaan tahtiin. Suihku- ja saunatilat ovat pian valmiit, se on
viimeinen tärkeämpi projekti, joka pitää saada loppuun ennen vauvan tuloa. 
Naapurissa asuvat Paavon isä ja pikkuveli, ja yhtä lähellä eräs kaveripariskunta,
joiden koirasta olemme saaneet Frodolle leikkikaverin. Täällä on rauhallista ja
enimmäkseen hiljaista; useimmin kuultu ääni taitaa olla koirien haukunta, kun
niin monelta naapurilta niitä löytyy. Oriniemi on vähän syrjässä, mutta
kuitenkin lähellä laitumen keskustaa. Hieman erilaista kuin se, mihin totuin
asuessani kylällä. Täällä ei ole jalkakäytäviä, vaan enimmäkseen kuljemme
lenkeillä hiekkateillä. Ja koska katuvalaistusta on rajallisesti, syksyllä ja talvella
otsalamppu on pakollinen varuste. 

Oriniemi on siitäkin meille oiva asuinpaikka, että Paavo kuuluu Haukan
metsästysseuraan ja on ahkera metsästäjä. Täällä päin elukoita riittää ja
pakastimessa on käytännössä aina peuran- ja hirvenlihaa. Itse en ole Haukan
toiminnassa mukana, ainakaan vielä. Mutta katsotaan, ehkä joskus! Paavolle
"eräily" on melkeinpä elämäntapa, jonka hän tulee varmasti opettamaan myös
lapsillemme.

1-3. Poutalan julkisivua
4. Ensimmäinen talvi uudessa kodissa
5. Paavon isänäidin, viime vuonna menehtyneen Raunin tekemä maalaus
Poutalasta vuodelta -54
6. Paavon isänisän ampuman hirven pää puhelinkammarissa, osa vieraista on
kauhistellut tätä sisustuselementtiä
7. Pihalla on iso ja vanha vaahtera, joka on ihana siihen asti kunnes pudottaa
lehtensä
8. Appiukon lampaat
9. Lenkkimaisemia 
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Kuva 1.

Kuva 3.

Kuva 2.

Kuva 5. Kuva 6.

Kuva 4.



Kuva 7. Kuva 8.

Kuva 9.

Tämän päivän aiheena meidän perheen karvaisin jäsen eli Frodo Eläimistä
etenkin koirat ovat aina olleet lähellä sydäntä ja oma koira oli haaveena
pitkään. 2019 kesällä tuli lopulta sopiva hetki ja haettiin pikkuinen cairnterrieri
Itä-Suomesta Juvalta. 

Noin vuoden ajan asuimme kahdestaan Turussa, missä pentu oli helppo
sosiaalistaa. Kävimme viikottain koirapuistossa ja lenkeillä tuli usein tuttuja
koiria vastaan. Muutto Punkalaitumelle olikin Frodolle aika iso elämänmuutos.
Täällä lenkillä tulee harvemmin ketään vastaan, ja hetkeen ei oikein ollut
leikkikavereita tai koirakontakteja ylipäätään. Onneksi naapurissa asuva
kaveripariskunta hankki keväällä pennun, josta olemme saaneet Frodolle
seuraa. Kokoero ei heitä juurikaan tunnu haittaavan. 
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Frodolla on selvästi saalistusviettiä ja vapaana ollessaan lähtisi varmasti
rusakon tai jonkin vastaavan perään. Muutama viikko sitten Paavo oli
sorsajahdissa läheisellä joella ja soitti meidät etsimään kaislikkoon tippuneita
sorsia. Frodo löysi nopeasti toisen, joka oli vielä hengissä, ja toisen kantoi nätisti
suussa kotiin asti. Ties millaisen metsästyskoiran pojasta voisi kouluttaa, mutta
olen toivonut, että Frodo pidetään ihan kotikoirana. Olemme suunnitelleet
mäyräkoiran hankkimista Paavolle metsästykseen, mutta ensin odotellaan
vauvan saapumista ja totutellaan taas erilaiseen arkeen. 

Onkin mielenkiintoista nähdä, miten poju suhtautuu uuteen perheenjäseneen.
Frodo tulee kyllä lasten kanssa hyvin toimeen ja osaa olla yllättävän varovainen.
Toivottavasti heistä tulee hyvät kaverit! 

1. Kotimatkalla
2. Pentuna
3. Pojat sorsajahdissa
4. Tolkien-fanit ymmärtävät, Frodo Keskimaassa 
5. Paavon syli on erityisen kiva paikka
6. Leikkikaverit Frodo ja Otso, video kommenteissa
Huomenna vähän ajatuksia perheen perustamisesta Punkalaitumelle 

Kuva 1. Kuva 2.



Kuva 3.

Kuva 5.

Kuva 4.

Ajattelin useamman vuoden, etten välttämättä halua omia lapsia. Vaikka
lapsista pidänkin ja töissä puolet potilaista on alaikäisiä. Turussa toimin MLL:n
kautta kaksi vuotta ala-asteikäisen tytön tukihenkilönä. Paavo osasi ennustaa,
että kunhan lopetan opiskelun ja siirryn työelämään, niin elämän realiteetit
muuttuvat ja ajatus lapsista voi alkaa tuntua sopivammalta. Ja niinhän siinä
taisi käydä. 
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Uudesta päiväkodista olen kuullut pelkkää hyvää, sinne voimme varmasti
tyytyväisinä viedä lapsen sitten joskus. Pohjoisseudun koululle on meiltä
matkaa 500 m, eskari ja ala-aste on siis mukavan lähellä. On myös kiva ajatus,
että lapsi kävisi samaa koulua, jota isä ja pappa ovat käyneet. Koulu on tällä
hetkellä elinvoimainen, mutta varmaksi ei voi tietää, mikä tilanne on
tulevaisuudessa. On kuitenkin fakta, että Punkalaitumella syntyvien lasten
määrä on ollut tasaisessa laskussa eikä tänne lapsiperheitä hirveästi muuta.
Äitiysneuvolan lakkautus oli ikävää, mutta toisaalta ymmärrettävää.
Toivottavasti lastenneuvola saadaan pitää vielä pidemmän aikaa. 

Yhden neuvolan kyselylomakkeen kohdalla tajusimme, ettei kumpikaan
meistä oikein tiedä, mitä kaikkia palveluita tai ohjelmaa Punkalaitumella on
lapsiperheille. Ei ole ollut aiemmin ajankohtaista, mutta ehkä nyt olisi aika
selvittää. Paljon on kiinni myös itsestä, ei voi jäädä kotiin kököttämään, vaan
lapselle täytyy tarjota virikkeitä ja mahdollisuus kehittää sosiaalisia taitoja.
Täällä "keskellä ei mitään" se voi vaatia vähän enemmän. 

Harrastusmahdollisuuksia on ymmärtääkseni Punkalaitumella aika hyvin
tarjolla. Ja jos ei ihan kaikkea löydy täältä, lähipaikkakunnilta löytyy lisää
vaihtoehtoja. Itse kokeilin ala-asteella salibandya ja vpk-kerhoa, yläasteen ja
lukion ajan kävin laulu- ja pianotunneilla Huittisten musiikkiopistossa. Luonto
on täällä ihanan lähellä, se on iso plussa. Lapsemme tulevat varmasti
liikkumaan paljon luonnossa, varsinkin jos se on Paavosta kiinni. 

1. Pohjoisseudun koulu
2. Toistaiseksi tehtyjä hankintoja
3. Ulkoeteisen lastennaulakko
4. Pikkuinen pääsi Saana-tunturin huipun vieraskirjaan
5. Ruotsissa asuvat siskon pojat, jotka kovasti odottavat serkkua. Kuva otettu
tänään mummulassa 

Kuva 1. Kuva 3.Kuva 2.



Kuva 4. Kuva 5.

Viimeistä päivää viedään! 
Kampanjaan ilmoittautuessani ajattelin, että olisi kiva päästä vähän jakamaan
omaa arkea ja kokemuksia Punkalaitumella asumisesta. Moni laitumelainen
saattaa tietää nimen ja naaman, muttei sitten tiedäkään paljon muuta. Oman
viikkoni lähestyessä meinasi iskeä ramppikuume, että mitä uutta tässä
vaiheessa enää keksii ja kiinnostaako ketään. Perheelle tuskailin, onko hölmöä
kun olen meidän perheestä jo kolmas tähän osallistuva, siskoni kun pitivät
omat viikkonsa jo aiemmin. Loppujen lopuksi sopivien kuvien löytäminen taisi
olla hankalampaa kuin kirjoittaminen. 

On ollut myös hauska seurailla muiden viikkoja. Kampanja on omalla tavallaan
rytmittänyt tätä vuotta, kun aina maanantaisin on miettinyt, kenen vuoro tällä
kertaa mahtaa olla. Hyvin erilaisia tarinoita löytyy, vaikka samassa paikassa
oltaisiinkin kasvettu tai asuttaisiin tällä hetkellä. 

Kiitos tykkäyksistä, kommenteista ja mielenkiinnosta! Mukavaa syksyn jatkoa
kaikille!
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