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Moi!

Tässä Suomen yksi punkalaitumelaisimmista tamperelaisista.
Olen 4-henkisen perheen 39-vuotias kasvujohtaja, joka on tiukassa
raportointivastuussa perheen hallitukselle. Hänellä on kaksi alle kouluikäistä
neuvonantajaa, joiden vaatimusten mukaan pelaillaan erittäin paljon erilaisia
pallopelejä, päälajeina futis, sähly ja jääkiekko.

Punkalaidun ei ole lähtenyt minusta, vaikka olenkin jo puolet elämästäni
asunut muualla, pitkälti Tampereella ja tovin Helsingissä. 

Tällä viikolla olisin mielelläni viestinyt yli 30-vuotiaan pääsiästurnauksen
tunnelmasta reaaliaikaisesti. Jotain aiheesta tulossa silti, vaikkei turnausta tänä
vuonna voidakaan järjestää.

Talotohtori ja kylmäkalle kuvaavat nykyisiä toimenkuviani.

Edellä mainittuihin asioihin pureudun tarkemmin viikon aikana ja vahvasti
Punkalaidun-taustaani peilaten.

Verkostoidun mielelläni punkalaitumelaismielisten kanssa, joten laitapa
somekanavissa kutsua. 

29.3.

Tässä aamuinen videotervehdys hieman viiveellä. Tampereellakin näkyi
aamupalalla kevään merkkejä.

HAASTE: Laittakaa kuvia Punkalaitumen luonnosta tältä viikolta mun
seuraavan -postauksen perään.

Miksi? Koska Punkalaitumella on mahtavat maisemat ja luonto tarjoaa
parastaan. Saattoi nuorempana aika ajoin koulumatkat venähtää, kun metsän
läpi kulkiessa löytyi kaikkea mielenkiintoista. Lapsuudesta saakka on luonnon
merkitys itselle ja omalle hyvinvoinnille ollut suuri.

30.3.

Video ei saatavilla pdf-dokumentissa.



Tältä näytti Tampereella tänä aamuna 
HAASTE: Laittakaa meille ulkopaikkakuntalaisille kuvia tämän postauksen
perään miltä Punkalaitumen kevät näyttää tällä viikolla.
(Voitte lähettää kuvia myös esim. Messengerillä, niin lisäillään kommentteihin.
Muistakaa mainita paikka).

30.3

Pelaamaan on päästävä. Oli olosuhteet mitä vaan. 
Toivottavasti kesällä pyörii taas Ilves Futisliigan treenit ja pelit joissa molemmat
pojat mukana ja itse koutsina 

Paljon on aikaa JuJu78-vuosista. Niin kauan ettei osaa enää seuraakaan oikein
kirjoittaa. Kiitos Villeille ja muille jotka jaksoitte koutsata . Nyt maksellaan
palveluksia takaisin.

Onneksi Laitumen Pallo jatkaa hyvää työtä Punkalaitumella.

30.3



#Hyvinvointi

Olen sieltä mieltä, että vaikeaa on pitää huolta muista tai suoriutua hyvin
esimerkiksi töistään, jos ei välitä ja pidä huolta itsestään.
Yritän miettiä ainakin välillä että paljonko liikun, mitä syön ja miten palaudun.
Aina se ei meinaa olla helppoa hektisessä arjessa. vs. 
Hommasin vuoden vaihteessa avukseni myös hyvinvointisormuksen, joka
päivittäin muistuttelee mihin olisi syytä keskittyä. Liitteenä muutama kuva
tältä viikolta. Tuskin data ainakaan täysin valehtelee. (Huom! ei-kaupallinen
yhteistyö)

Etätyöt ovat olleet mulla kuvioissa mukana jo vuosia. Alla pari etätöiden hyötyä
hyvinvoinnin kannalta:
Itselläni on viikon aikana aika paljon palavereja. Onneksi on etätyö ja voi joitain
puheluja hoitaa ulkoillen, ns. kävelypalavereina. 
Toinen hyöty etätöissä on, että tulee helposti syötyä terveellisemmin -
kotiruokaa. 

Juu tiedetään, että etätyöt ei ole kaikille mahdollisuus. Enemmän on
merkitystä sillä, että miten työnantaja huomioi työntekijöiden hyvinvoinnin ja
tukee sitä. Oli työnkuva mikä vaan. 
Miten tämä liittyy Punkalaitumeen? No siten, että moni työ on nyt ja
tulevaisuudessa enemmän paikkariippumatonta ja uskon, että monia
kaupungeissa olevia työtehtäviä voidaan jatkossa tehdä maaseudulta. 

31.3

https://www.facebook.com/hashtag/hyvinvointi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVDMlRxyR9Xwoxaid6fhgnuqCTgI5-cdaMl191dlqoMhk7LZstKgMPBsE5WHL265ZGbKAu5pz5ButvO7KAjRwhJ_mfy7bmt8bWHdNY4vCMCS59SW1J00cUvBDAEUdtM5X8APheU4xcN_JBdHOwfqZeRekEua3ll3ztOXoMd-BZPzw&__tn__=*NK-R


Punkalaitumen perinteinen pääsiäisturnaus siirtyy loppuvuoteen! 

Toista kertaa ei näillä näkymin pandemian vuoksi joudutakaan perumaan yli
30-vuotiasta pääsiäisturnausta. Järjestäjä Laitumen Pallo on päättänyt siirtää
turnauksen pääsiäisestä joulun pyhille 24.-26.12. '

Turnauksen näkyvyyden kannalta tapahtuman siirto tekee nannaa.
Ajankohdasta oli hieman keskustelua, mutta uuden ajankohdan vuoksi
saadaan järjestettyä astetta kovatasoisempi turnaus. 

“Tuolloin pitäisi olla rokotukset kunnossa, että pääsee yleisökin paikalle. Muita
sarjoja ei juurikaan tuolloin pelata. Lisäksi männävuosina Lapa-festeillä
esiintynyt JVG on tulossa nyt toistamiseen Punkalaitumelle, eli turnauksen
päätösjuhliin esiintymään. Ja jouluhan on talven pääsiäinen”, toteaa La-Pa:n
puheenjohtaja Tero Naskali,

1.4.



Nyt ulkomailla pelaavat pääsiäisturnaukseen haikailevat ammattilaiset sekä
pääsiäisturnauksen aikaan tavallisesti Salibandyliigan playoffeja pelanneet
pelimiehet ja naiset pääsevät vihdoin kaikki mukaan. Useampana vuonna
pääsiäisturnauksessa pelaillut, mm. liiga- ja MM-kultapokaaliakin nostellut
Classic-kapteeni Janne Lamminen ja hieman nuoremmat maajoukkueen
vakiokasvot ja maailmanmestarit Nico Salo, Krister Savonen ja Sami
Johanssonkin odottavat turnausta innolla. “Pari kertaa ollaan junnuina
Punkalaitumella käyty leireilemässä, mutta vielä on perinteinen turnaus jäänyt
kokematta”, toteaa kolmikko. 

Huittislaislähtöinen Lauri Stenfors innostui kuullessaan, että
maajoukkuekaverit Tampereelta ovat tulossa myös pelailemaan.
Pääsiäisturnauskonkari Late lupaa koota Huittisista kovan sikermän ja ainakin
kaikki Laxit ovat tulossa. KHL-kiekkoilija Mikael Ruohomaa on myös valmiina
hakemaan yhden pääsiäisturnausmitalin lisää palkintokaappinsa, kun pääsee
jouluksi kotimaahansa.

Jo haudattu Kuljunmaan Palloseura ilmestyy vielä kerran pelikentille, kun
yhteensä 1513 liigatehopisteen (!) Tero Karppanen ja Nina Rantanen (os.
Rantala) saattelevat oman kylän joukkueen turnaukseen. 
Salibandysivusto Pääkallo.fi päätoimittaja Joel Siltanen on luvannut tehdä
turnauksesta jutun kaikkiin valtakunnallisiin salibandymedioihin. 
Eikä tässä vielä kaikki. Kaikkien aikojen menestynein senioriseura Pro Stars
Konserni on myös tuomassa turnaukseen useammankin ikämiesjoukkueen:
M35, M40, M45, M50, M55... 

Vaikka pandemian uskotaan olevan ohi, niin silti turnaus pelataan varmuuden
vuoksi ulkona ns. lumisählynä salibandykentän kokoisella kentällä. Näin
saadaan yhdistettyä sekä kesältä todennäköisesti väliin jäävä katusähly että
pääsiäisen salibandy. Vanttilan Muovin Vesa Mikkonen on luvannut
sponsoroida joukkueille muoviset kasvosuojukset, mikäli niille on silloin vielä
tarvetta. 

Miksi sitten tarvitsee pelata jouluaatosta tapaninpäivään? Annetaan La-Pa:sta
Sepän Villen vastata. 

“Ennen sentään oli jouluaattona liikuntahallilla sählyt ja joulupäivänä
kaukalolla kiekot. Josko tällä tavalla saataisiin niitäkin perinteitä kunnioitettua.
Ja Vammalassahan (Sastamala) on usein järjestetty Tapaninpäivän turnaus,
niin ei kai me naapurikuntaan ehdon tahdon buffettirahoja anneta. Vedetään
sitten kolmipäiväisenä, kuten vanha kunnon pääsiäisturnauskin oli.”
Onko lentopallo sitten unohdettu vallan? Lienee vaikea pelailla lentopalloa
lumihangessa. 

https://www.facebook.com/Paakallo.fi?__cft__%5b0%5d=AZVkJoLU92QA6Ibgc6W5o4WwqMMepjfv3QEmNSK_LylIZ_W-kaLfpwxdSlD5X2VwW0pzG4HI6-pLAZ6XtjVkS3OvpeBW8W82rYpMTwYYquoZK--twRqsG3JTQQhV5x0LjzMy04AC6oy0EH4F1ZifydLsGf5ka5HWEoJdBF2WX_goMg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/prostarskonserni/?__cft__%5b0%5d=AZVkJoLU92QA6Ibgc6W5o4WwqMMepjfv3QEmNSK_LylIZ_W-kaLfpwxdSlD5X2VwW0pzG4HI6-pLAZ6XtjVkS3OvpeBW8W82rYpMTwYYquoZK--twRqsG3JTQQhV5x0LjzMy04AC6oy0EH4F1ZifydLsGf5ka5HWEoJdBF2WX_goMg&__tn__=kK-R


“Ei tietenkään olla unohdettu. Lentopallostahan koko pääsiäisturnaus on
lähtenyt liikkeelle. Pitkäaikainen sponssimme Rasi-Systems tekee
hiekkakentän lentopallolle eli lentikset pelataan beach volleynä. Uutena lajina
lisäämme mukaan vielä hankipallon, koska Heinäfutiskin jouduttaneen kesältä
perumaan. Poliittinen vastuu koko tapahtumasta on joka tapauksessa
jouluturnauksen markkinointi- ja viestintävastaavalla Sami Vatasella.”
Lisätiedotusta tapahtumajärjestelyistä kannattaa seurata Laitumen Pallo ry
sivuilla huhtikuun 1. päivän jälkeen. 

”Nuorena vitsa väännettävä”
Anteeksi, mutta vähän työjuttuja ennen hiljentymistä siltä osin pääsiäisen
viettoon. 

Juniorien kanssa tänään kerättiin sepeliä ja leviteltiin sitä kuraiselle polulle.
Turhaa sanois joku. Mun mielestä mitä mainioin aktiviteetti perheen
pienimmillekin. Samalla tulee harjoiteltua lapion varressa heilumista ja pienellä
pääsiäismunaporkkanalla motivointi ja palkitseminen kunnossa . 
Olen lapsesta asti tottunut tekemään kaikenlaisia (piha)töitä ja
kotitaloustöitäkin. Myönnettäköön, että jälkimmäiset ei oikein tahdo olla mun
juttu vieläkään, ja niissä pitäisi petrata . Luulenpa, että viisilapsisessa perheessä
oli varmaan pakkokin osallistaa erilaisiin kotitöihin. Hyvä niin. Siitä on sen
jälkeen kyllä palkittu, kun on suostunut kokeilemaan vähän kaikenlaisia
hommia. 

Mm. maatalouslomittaja, opettajan sijaisuudet, elintarviketeollisuudessa ja
metalliteollisuudessa tuotantotyöntekijänä sekä rakennus- ja
remontointihommia. Pitkälle nämä ovat olleet kesätöitä opintojen ohella,
mutta lukioikäisestä asti aina jotain on tehty.
Mielestäni omalla työllä pitää olla merkitystä. On hienoa, että saan tehdä
nykyään asioita kestävän kehityksen, ympäristöystävällisyyden ja
energiatehokkuuden parantamiseksi. Enermix Talotohtori 2.0 on sitä minulle,
kuten myös osakkuus kylmäalan yrityksessä IFrost Nordic.
Moni ajattelee työn vain aikana pois kaikesta muusta. Minä ajattelen, että työn
tekeminen mahdollistaa paljon muuta. Tasapaino kai tässäkin on se avain-
sana.

2.4.

https://www.facebook.com/laitumenpallo/?__cft__%5b0%5d=AZVkJoLU92QA6Ibgc6W5o4WwqMMepjfv3QEmNSK_LylIZ_W-kaLfpwxdSlD5X2VwW0pzG4HI6-pLAZ6XtjVkS3OvpeBW8W82rYpMTwYYquoZK--twRqsG3JTQQhV5x0LjzMy04AC6oy0EH4F1ZifydLsGf5ka5HWEoJdBF2WX_goMg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/enermix/?__cft__%5b0%5d=AZUgIrT8069j4I2-kqH5UrgCtyLfmaX9ElfuWmh_Yp-_GXousZjdnGdXCdM31HqGUm2zo6peaMtdz0rphn91O6_FG0GCMTkn2BO31Of3vKGduEfBSfK8jCb3iDSGGVkkuEIGqOfGC9YaH5uU30-2XNx6gzycXFpinnhzyfV7sGmeRg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ifrostnordic/?__cft__%5b0%5d=AZUgIrT8069j4I2-kqH5UrgCtyLfmaX9ElfuWmh_Yp-_GXousZjdnGdXCdM31HqGUm2zo6peaMtdz0rphn91O6_FG0GCMTkn2BO31Of3vKGduEfBSfK8jCb3iDSGGVkkuEIGqOfGC9YaH5uU30-2XNx6gzycXFpinnhzyfV7sGmeRg&__tn__=kK-R


Mulle pääsiäinen on ollut n. 25 vuotta paljolti yhtä kuin Punkalaitumen
pääsiäisturnaus.

Monen muunkin pääsiäiseen se on kuulunut vahvasti vuosia kuten eilisen
pikakyselyn tuloksista voidaan päätellä (vastauksia kuvissa). 

Pelien oheen minun pääsiäiseen on kuulunut myös hyvä ruoka. Tänä
pääsiäisenä järjestimme useammatkin omat sählypelit kotona ja makoisia
aterioita valmistettiin ja nautittiin lähipiirissä. Näistäkin muutama kuva ohessa. 
Toivottavasti näemme jälleen ensi vuonna pääsiäisturnauksessa, jonka
perinteitä muistakaamme vaalia. Tästä yli 30-vuotiaasta turnauksesta voidaan
tehdä salibandypaikkakunta Punkalaitumelle vieläkin merkittävämpi
tapahtuma yhdessä tapahtumaan kuuluvan lentopallon kanssa. 

4.4.



Tiesittekö muuten, että salibandyssä naisten ja miesten liigakentillä on nähty
noin kaksikymmentä punkalaitumelaislähtöistä pelaajaa yhteensä yli 2000
ottelussa ja yli 2000 tehopisteellä? Punkalaitumella on tehty hienoa työtä
juniorisalibandyn ja muunkin urheilun eteen. Lisää Joukoja ja Ristoja on
onneksi löytynyt edelleen sekä innokkaita vanhempia kustantamaan,
kuskaamaan ja kannustamaan.

Tämä oli samalla viimeinen postaukseni #punkalaitumelaiset-viikollani. Kiitos,
että kommentoitte ja osallistuitte aktiivisesti haasteisiin ja kyselyihin sekä
jaksoitte seurata! 

https://www.facebook.com/hashtag/punkalaitumelaiset?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX3aXU5LQBbVQUOlzS5dbhIPf4QOSAwJIqXa0lFhAL4UPkK3XNgezdAGnr8n0f2_TiZAbaEueWkvL1WR1JfUp7l12wvDdFYVeCWPVilht6avFFIelJo8o2olJ-aRpJedQlWsQTyLH4h_nc-jDFTv7A-C5hx48jda-jQJpTYHbWYag&__tn__=*NK-R

