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Morjes! Tällä viikolla täällä päivittelen minä, Multasen Pilvi. 
Oon syntyjäni Saarikko ja synnyin vuonna 1993 eli reilut 27 vuotta sitten täällä
Punkalaitumella. 

Koulutaipaleeni alkoi Keskuskoulusta. Yläasteen jälkeen mulla ei oikein ollut
mitään suunnitelmia, joten jäin mielelläni Punkalaitumelle lukioon.
Lukioaikoina tutustuin myös nykyiseen aviomieheeni, joka on myös
punkalaitumelainen. 

Valmistuin ylioppilaaksi vuonna 2012 ja muutimme mieheni kanssa Raumalle.
Siellä vierähti opiskeluiden ja töiden parissa neljä vuotta, kunnes muuttoauton
nokka oli taas kohti Punkalaidunta. Valmistuin siis vuonna 2016
sairaanhoitajaksi ja sain heti töitä Loimaalta. 

Ja tänäkin päivänä asumme Punkalaitumella, esikoisemme syntyi vuonna 2018
ja kuopus keväällä 2020. Tällä hetkellä olen hoitovapaalla ja päivät kuluu lasten
kanssa hyvin pitkälti kotona, mutta pääsiäisen jälkeen työmaa kutsuu jälleen. 
Hyvää naistenpäivää!  Katotaas mitä viikko tuo tullessaan! 

8.3.

Miksi me asutaan täällä...
Aloin sitä miettiä taas tänään tuon neuvola-uutisen myötä, että eikö olisi
kaikinpuolin mukavampaa kun palvelut olisi lähempänä. Ymmärrän hyvin, että
jos ei ole riittävästi asiakkaita, ei palvelu kannata. Olen kuitenkin jo melko
tottunut siihen että niiden perässä saa ajella vähän kauemmas, eikä edes se 80
km vaikka Tampereelle tunnu niin pahalta (paitsi synnyttämään mennessä).
Työmatka on tällä hetkellä vähän yli 40 km ja se on vielä mulle siedettävä
(yövuoron jälkeen kyllä aika pitkä). 

Raumalla asuttiin 4 vuotta kerrostalossa, asumismuodossa ei ollut mulle juuri
muuta mieluista kuin vähemmän siivottavia neliöitä. Vaikka Rauma oli pieni
kaupunki, en kotiutunut sinne. Sian paska haisee paljon miellyttävämmältä
kuin sellutehdas, Punkalaitumella pystyy juomaan hanasta vettä irvistämättä ja
punkalaitumelaisten puhetta pystyy kuuntelemaan myöskin irvistämättä. Siinä
muutama syy. 

Oon läheisriippuvainen ihminen. Täällä asuu paljon kavereita ja sukulaisia, se
on varmaan suurin syy miksi mekin täällä asutaan. Ystäviä asuu myös hieman
kauempana, ja se osaltaan vaikuttaa siihen ettei nähdä niin usein. Meidän
vanhemmat on ollut niin äärettömän tärkeitä ja korvaamaton apu etenkin
lasten syntymien jälkeen, etten edes halua kuvitella tilannetta että he asuisivat
kymmenien saati satojen kilometrien päässä.
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Oon onnellinen että oon ite saanut kasvaa täällä ja musta on ihanaa kun
omatkin lapset saa kasvaa täällä (samalla tontillakin vielä ). Punkalaitumella on
kivat leikkipuistot ja ollaan käyty MLL:n kahviloissa. Toivottavasti
tulevaisuudessakin on vielä omalla kylällä harrastustoimintaa lapsille.

Arvostan omaa rauhaa ja tilaa, rakastan omaa pihaa, ihanaa kun saa kävellä
kylällä ilman että kukaan sanoo että kävelet pyöräilijöiden puolella, naapurin
ruuanlaitto ei herätä lapsia päiväunilta... kyllähän näitä löytyy. Tilanne voisi olla
toinen, jollei olisi niin vahvaa tunnesidettä omaan lapsuudenkotiin . Tänne oli
helppo muuttaa takaisin, on niin paljon tuttu(j)a. Tarvii mitä vaan, aina tietää
jonkun joka voi auttaa.



11.3.
Asutaan nykyään perheeni kanssa lapsuudenkodissani Mäenpäässä,
Katajamäessä. Ostimme talon vanhemmiltani aika tarkkaan vuosi sitten.
Vanhempani ostivat talon huutokaupasta vuonna 1995. 

Alunperin talo on rakennettu kouluksi 1920-luvun lopulla ja laajennus tehtiin
(piirrustuksissa päiväys) -49. Laajennuspiirrustuksissa lukee Sarkkilan alakoulu,
mutta päälle kirjoitettu jokin muu nimi, josta en saa selvää. 

Tontilla on myös ulkorakennus, jossa on alunperin ollut mm. sauna, vessat,
keittola ja ruokailuhuone. Päärakennuksessa on laajennuksen jälkeen ollut
kaksi luokkahuonetta ja yläkerrassa kahden opettajan asunnot. Kouluaikojen
jälkeen talo on ollut asuinkäytössä myös ennen kuin vanhempani tämän
ostivat. 

Sittemmin talossa on tehty aika paljon remonttia. Myös ulkorakennusta on
"hieman" muokkailtu, siellä ei ole enää esimerkiksi keittolaa tai saunaa, vaan
kahdelle autolle talli, autonosturi, kuntosali ja varasto . 

Mun mielestä meidän koti on tosi kivalla paikalla. Nurkissa pyöriessä tulee aina
jotain lapsuusmuistoja mieleen. Oli myös hauskaa kuulla että mm. mieheni
mummu on käynyt "meillä" lapsena muutaman vuoden koulua. Lapsia tällä
tontilla on tainnut leikkiä paljon!

Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla, jos jollain on kokemuksia, muistoja tai ihan
vaan parempaa tietoa tästä pihapiiristä! Mihin vuoteen asti tämä on toiminut
kouluna?



Vuodelta 2001
 

2021

2021



Meidän 2,5-vuotiaalla on melko laaja sanavarasto ja hän puhua papattaa paljon.
On huvittavaa huomata kuinka Punkalaitumen murre on jo iskostunut
häneenkin. Puheessa on mukana myös ehkä jonkin verran omia keksintöjä.
Oikein viitseliäs vanhempi olisi voinut kirjoitella ylös parhaita juttuja, niitä olisi
varmasti ollut kiva lukea vanhempana. 

Tänään aamulla Veikko tervehti siskoaan sanomalla: "Moro plikka!" ja nosti
käden tervehdykseksi (käyttää plikka-sanaa siskostaan melko usein).
Tänään hän on ehtinyt myös klääppiä, kommauttaa ja perruuttaa. Jalkoihinsa
hän laittaa ulos mennessä komot tai klopot. Kalsarit jää usein vessareissun
jälkeen klinksuun tai kirreelle. Näitä riittäis, mutta tän videon myötä me
sanotaan kiitos ja moro, ainakin facebookin puolella! T. Pilvi ja Veikko

Video ei saatavilla pdf-dokumentissa. 
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