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HEI! Tämä viikko mennään Merja Niekan matkassa.
Olen alkuperäinen punkalaitumelainen ja vieläkin täällä. Asun perheeni kanssa
Kivisenojalla lähellä naapurikunnan rajaa. Perheeseeni kuuluu aviomies Tomi ja
pojat Valtteri ja Konsta. Pojat ovat jo isoja ja äitiä ei juurikaan tarvita kuin ruuan
laittoon, pyykin pesuun ja siivoamiseen. 

Olen ammatiltani sairaanhoitaja ja työssä palveluesimiehenä Urjalan
kotihoidossa ja kotiutustiimissä.

Harrastan ystävien kanssa mukavia luontoretkiä, toisten auttamista ja kotoilua.
Tällä viikolla tuon esille punkalaitumelaisuudesta ja täällä asumisen iloista
muutamia tärkeitä asioita minulle.
Tervetuloa mukaan viikkooni.

13.9.

Olen syntynyt 1974 Punkalaitumen Kivisenojan kylässä. Perheeseeni kuului äiti
Pirkko ja isäni Eino sekä siskot Anja ja Tarja. Asuimme maatilalla Heikkilässä.
Äitini ja isäni elämäntyö oli maanviljelys ja karjan hoito, johon me lapset
pääsimme pienestä pitäen mukaan.

Meidät on kasvatettu siihen, että työtä tehdään ja turhista ei valitella.
Perheemme on ollut kovin sukurakas ja omia juuria arvostava. Äitimme pitää
sukujuhlien järjestämisestä ja siinä meitä tyttöjä on hyödynnetty apuvoimina
monta kertaa. 

Minulle on aina ollut tärkeää omien läheisten ihmisten pärjääminen ja jos
omillani on hätä niin silloin on myös minulla ja sen kyllä huomaa hoitaja kun
olen. 

Julkaisun kuvissa on muutama kuva minusta ja rakkaista vanhemmista ja
siskoistani.

13.9.



Ihanaa syyskuista tiistai aamua!

Minulla on ollut hyvä ja turvallinen lapsuus. Punkalaitumella on ollut hyvä
kasvaa ja kehittyä itsenäiseksi ihmiseksi. Olen oppinut nauttimaan ihan
tavallisesta arjesta, se on ihanaa. 

Lapsena harrastin perinteisiä maaseudun harrastuksiä kuten tanhua, 4H-
kerhoa, partiota ja osallistumista maatilan töihin. Äitini on kova kutomaan
mattoja vieläkin ja siinä on autettu tarpeen tullen. Itselleni ei ole kutojan lahjoja
ja hermoja luotu.

Koen että Punkalaitumella on tälläkin hetkellä turvallista elää ihanaa ja
rauhallista maalaiselämää. Täältä löytyy kaikki arkeen tarvittavat elementit.
Meillä on hyvä terveydenhuolto, turvalliset koulut jossa välittävä henkilökunta.
Täältä löytyy osalle töitä, mutta muille löytyy töitä hyvien teiden päästä
lähiympäristöstä. Lapsille on harrastusmahdollisuuksia. Vanhuksistamme
pidetään myös hyvää huolta. Eli kunnassamme huomioidaan kaiken ikäiset
kuntalaiset.

Nähdään iltapäivällä näissä merkeissä ja nyt mennään töihin.
 
 

14.9.



Huomenta!
Lapsena minut on kasvatettu kotona, en siis ole käynyt koskaan hoidossa,. Toki
isovanhempani olivat suurena apuna vanhemmilleni lastenhoidossa.
Olen käynyt ala-asteen silloisessa Oriniemen koulussa, joka nykyään siis
Pohjoisseudun koulu. Ylä-aste tuli käytyä tietenkin Punkalaitumen
keskustassa. Koulutiestä täällä Punkalaitumella on muistoissa vain pelkiä hyviä
muistoja. Uskon että tänäkin päivänä kuntamme koulut toimivat oppilaan
parhaaksi ja täällä pidetään jokaisesta huolta ja nähdään kaikkien tarpeet,
koska ryhmäkoot ovat pienet. Koulut kunnassamme ovat myös hyvässä
kunnossa. 

Perusopetuksen jälkeen hain vauhtia hoitoalan linjalta ja talouskoulusta
Loimaalta. Tämän jälkeen aloitin opinnot sairaanhoitajaksi Raumalla. En
nuorena tiennyt mikä se minun juttu oikein on, mutta nyt kun jälkeenpäin
ajattelen tein aivan oikean valinnan. Työni alkutaipaleen tein töitä
Punkalaitumen vanhainkodissa, josta sain hyvät eväät sairaanhoitajan työlle. 
Kouluja käydessäni löysin mieheni Tomin, mikä silloin vielä polvistui eteeni
kerran Huittisten seurahuoneella ja toisen kerran Punkalaitumen kirkossa. Siitä
se meidän yhteinen taival alkoi.

Tästä yhteisestä taipaleesta lisää iltapäivällä.

15.9.





Sitten syntyi ensimmäinen lapsemme Valtteri. Hän on esikoisemme ja tärkeä
meille.

Asuimme Valtterin synnyttyä Urjalassa, mutta pian totesimme että
kotiseuturakkaus kutsuu ja muutimme Punkalaitumelle takaisin. Aloitimme
rakentamaan yhteistä kotiamme tänne Kivisenojalle. Asuimme
rakennusaikana vanhempieni luona ja silloin meitä asui samassa pirtissä neljä
sukupolvea. Se oli hienoa ja arvokasta aikaa. 

Valtteri oli lapsena eloisa pieni poikaviikari. Hänen paras kaveri Arttu on päässyt
kuvassa leikkeihin mukaan ja tie on yhteinen ja vahva heillä myös edelleen. 
Valtteri ja Arttu perustivat noin 2, 5 vuotta sitten Kivisenojalle oman
autokorjaamon AV-konex yrityksen. Nuorilla on halua ja uskallusta yrittää ja se
on hienoa heittäytymistä. Tukekaamme paikallista yrittäjyyttä!

15.9.



Ihanaa torstaita!
Elämä soi meille vielä uudelleen lahjan ja meille syntyi toinenkin poika Konsta.
Konsta on lapsena ollut sellainen Konsta konstikas ja keksinyt aina kaikenlaista.
Hänestä on kasvanut reipas, oma-aloitteinen nuorimies, joka on lähtenyt
veljensä tavoin auto alalle. Tällä hetkellä veljekset tekevt töitä useampana
päivänä yhdesdä Artun kanssa.

Minusta tuntuu, että olemme saaneet opetettua lapsillemme sellaisen
käytännön järjen ja työtä pelkäämättömän asenteen. He osallistuvat mielellän
myös toisten auttamiseen ja mukaan talkoisiin, niin kuin meillä
Punkalaitumella on totuttu toisia auttamaan.He selviävät kummatkin hienosti
jo elämässään ja siitä me vanhemmat olemme iloisia. Kumpaankin heistä on
tarttunut myös isänsä yrittäjyyden halu.

16.9.



Aurinkoista aamua!
Tässä muutamia kuvia tämän vuoden varrelta. Minusta on aivan upeaa, että
meillä Suomessa on eri vuodenaikojen vaihtelu. On hienoa aloittaa aina uusi
kevät, kesä, syksy ja talvi.

Nämä kaikki kuvat on otettu ihan koti nurkilta. Olemme löytäneet vuoden
aikana tekemistä, eikä aika ole käynyt pitkäksi vaikka matkustelua ei nyt ole
suosittu. Olemme nauttineet lähiluonnosta ja lähellä asuvien ihmisten
seurasta.

 

17.9.



Meillä on onnea, että omistamme läheisiä ja ystäviä joiden kanssa saamme
elää yhdessä tätä elämää ja nauttia Punkalaitumen luonnosta.
Toivoisin, että jokaisella olisi edes joku ystävä kenen kanssa voi tehdä jotain
kivaa. Ystävyys ja läheiset ovat tärkeitä. Nyt juuri vietetään Vie vanhus ulos
kampanjaa ja toivon, että osallistuisitte kampanjaan ulkoiluttamalla ikäihmistä.



Hei seuraajat!
Minusta aina ei tosiaan tarvitse olla mitään kauheen ihmeellistä tekemistä. On
tärkeää kuitenkin että teemme sitä mikä meistä kenestäkin tuntuu hyvältä.
Minä itse nautin luonnosta, perheen ja ystävien kanssa puuhastelusta. Nautin
myös siitä, että voi yhtäkkiä päättää tehdä jotakin ja ettei kaikista tarvitse sopia
montaa viikkoa aijemmin. Mielenjohteesta tehdyt jutut on parhaita.

Me ollaan täällä Punkalaitumella aitoja ja toisista ihmisistä välittävää porukkaa.
Täällä voi olla oma itsensä muiden joukossa. Täällä toimii myös vielä naapuri
apu hyvin, kiitos siitä meidän ihanille naapureille.

Tässä muutama kuva ihan tavallisista touhuista ystävien ja perheen kanssa.

18.9.



Yhdessä on myös kiva käydä sienessä.

18.9.



Leppoisaa sunnuntaita!
Vuoteeni on mahtunut kaikenlaista mukavaa. Tässä muutamia kuvia vuoden
varrelta. Vanhojen kuvien katselu herättää paljon hyviä muistoja. Katsele
sinäkin tänään vanhoja kuvia uskon, että sinulle käy myös samoin.

19.9.





Tänään iltapäivällä retkeiltiin Toijalan satamassa siskon perheen kanssa.
Punkalaitumelta on helppo tehdä irtiottoja joka suuntaan. Olemme niin
ihanan keskellä kaikkee.

19.9.


