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Moro! Tällä viikolla vuoroon astun minä eli Ala-Viikarin Annina!
Oon siis tämmönen punkalaitumelainen tamperelainen eli kirjat on
opiskelujen takia Tampereella, mutta paremminhan mut bongaa Punkkikselta.
Opiskelen biotuote- ja prosessitekniikkaa vielä vuoden ja sitten toivottavasti
voin ryhtyä taas täysipäiväiseksi punkalaitumelaiseksi. 

Synnyin 23 vuotta sitten Punkalaitumen Jalasjoella ja myöhemmin sain
seurakseni vielä kaksi nuorempaa sisarusta. Ala-asteen sain käydä Kiertolan
kyläkoulussa ja yläasteelle siirryin muiden mukana kylälle eli keskustaan.
Lukionkin kävin Punkalaitumella ja siihen päätökseen oon ollu erittäin
tyytyväinen! Valmistuin ylioppilaaksi vuonna 2017 ja sen jälkeen pidin
välivuoden, joka kului täällä Punkalaitumella. Sitten siirryin Tampereelle. 
Tällä hetkellä olis vielä muutama kevään viimenen tentti suoritettavana, mutta
enköhän silti ehdi teille jotain höpötellä. Katotaan mitä tästä tulee! 
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PUNKALAIDUN VS. TAMPERE

Punkalaitumella ikkunoista näkyy mettää ja peltoo, Tampereella mun
huoneesta näkyy Näsinneula. Molemmista tykkään! 
Tampereellakin mun kämppä sijaitsee rauhallisessa paikassa ja Pyynikin
lenkkipoluille on tosi lyhyt matka. Kouluun puolestaan täytyy mennä bussilla
tai pyörällä. Mielummin asun rauhallisessa, luonnonläheisessä paikassa ja
kuljen sitten kouluun tai töihin vähän pidemmän matkan. Sen takia uskon
vahvasti myös tulevaisuudessa asuvani Punkalaitumella, koska täältä on hyvät
kulkuyhteydet vähän joka suuntaan! 

Toukokuussa alotan taas työt Äetsässä (eli Sastamalassa). Aluksi, kun tajusin,
että pitäisi löytää oman alan töitä, ahdistuin. Missä voin käydä töissä, jos haluan
asua Punkalaitumella? Perehdyttyäni asiaan silloin pari vuotta sitten tajusin,
että tässä ympärillähän on mulle hirveesti mahdollisuuksia! Täältä voi ihan
oikeesti lähtee autolla joka suuntaan ja isoihin kaupunkeihin hurauttaa (toki
sijainnista riippuen) noin tunnissa. 

Kaupunkielämästä jään kuitenkin kaipaamaan esimerkiksi sitä, että posti
tuodaan oviluukusta eteisen matolle ja ruokaa voi tilata suoraan kotiin. Ja
rehellisyyden nimissä: onhan se kiva päästä kävellen baarista kotiin ilman
taksia.

P.S Kolmas kuva on mun opiskelijahaalareiden upeimmasta merkistä! Ei oo
kaikilla tollasta
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Punkalaitumella voi tehdä vaikka mitä.

Pienenä tuli tutuksi hiihto- ja yleisurheilukoulu. Harrastin muutamia vuosia
myös ammuntaa ja ratsastusta. Siskon kanssa on pelailtu tennistä ja kesäisin
käyn usein uimassa Vehkajärvellä. Järvelle on näppärä vaikka mennä
polkupyörällä! Punkalaitumella on myös golfkenttä ja sielläkin on tullut
useampaan otteeseen käytyä, vaikka se ei ihan mun laji olekkaan.
Nykyään käyn Porttikalliolla 3-5 kertaa viikossa ja talvisin, kun pääsee
hiihtämään, niin mut löytää sieltä lähes päivittäin. Uuden koulun pihassa
olevaa urheilualuetta tuli myös käytettyä kuluneen talven aikana paljon. 
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Ennen tätä pandemiaa Punkalaitumella oli myös mahdollista osallistua
ohjattuihin urheiluryhmiin. Parhaimmassa tapauksessa laskin, että kävin 6
iltana viikossa jossain ohjatussa liikuntaryhmässä ja maanantaina oli kaksikin
ryhmää peräkkäin. Sataopisto ja Punkalaitumen kunta tarjoavat monipuolisesti
kaikkea ja sieltä löytyy jokaiselle jotakin. Lisäksi on vielä erilaiset yksityisten
henkilöiden ja esimerkiksi MLL:n järjestämät jumpat. Mun oma lemppari on
varmaankin lähetysjumpat pappilan takapihalla! 
Eikä tässä vielä kaikki!

Punkalaitumella on myös paljon mettää, polkuja ja hiekkateitä, jotka on
mahtavia lenkkeilyyn tai pyöräretkille. 

Vehkajärveltä. Porttikallion laduilta.

Porttikalliolta ennen
kuntoilualueen
uudistamista.

Porttikalliolta
kuntoilualuen

uudistamisen jälkeen.



MATALAN KYNNYKSEN KULTTUURIA

Sen lisäks, että juoksen pitkin mettiä ja temppuilen Porttikalliolla, oon mukana
Punkalaitumen teatterikerhon toiminnassa.

Jo ala-asteella rakastin olla lavalla ja huomion keskipisteenä. Ihan pokalla olin
vapaaehtoinen tekemään pääroolit (sekä siinä sivussa kaikki muut roolit)
joulujuhlanäytelmistä. Myöhemmin aloin käymään seurakunnan järjestämässä
näytelmäkerhossa ja vuonna 2016 olin ekaa kertaa Vironkankaan lavalla.
Meijän teatterikerhon toimintaa kuvailisin ”matalan kynnyksen kulttuuriksi” eli
kaikki on tervetulleita mukaan. Näyttelemään, puvustamaan, katsomaan tai
mitä nyt keksiikin. Ja hei miettikää, että ei kaikilla tämän kokoluokan
paikkakunilla edes ole omaa teatteria!

Ens kesänä meillä on tulossa näytöskierros Haukankoskelle, jossa tarkoitus olisi
elävöittää paikan historiaa. Määkin oon parin vuoden tauon jälkeen mukana
siellä. JEE! Harkat alkaa vasta myöhemmin, joten niistä en nyt valitettavasti saa
tänne materiaalia. Tulkaa kuitenkin katsomaan, mitä me saadaan aikaan!
(Kuvat Teatterikerhon tililtä)
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Vironkankaalla vuonna 2018. Sketsiesitys Mäenpäässä.

Pakettitonttu vuoden 2020
tonttupolulta.

Haukankoski-projektin
suunnittelua.



Millainen on punkalaitumelainen? 

Punkalaitumelainen on sellainen, joka voi mennä kauppaan kurasilla saappailla
ja sitten se jää siellä suustaan kiinni, koska joka toinen vastaantuleva on tuttu.
Punkalaitumelainen on rehellinen ja sanoo mitä ajattelee. Kaverit ja tutut eivät
välttämättä ajattele samalla tavalla, mutta se ei haittaa. Silti huikataan morot ja
pidetään yhtä. 

Punkalaitumelainen tietää, että Savonlinna ja Punkaharju on kaunista seutua,
vaikka ei olisi siellä ikinä käynytkään. Kaikki kun kuitenkin sekottavat tämän
meirän laitumen savolaisten harjuun. 

Punkalaitumelainen erottaa, että milloin Pourun kaupassa asioiva henkilö ei
olekkaan punkalaitumelainen, vaan jonkinlainen vieraslaji. Kenties jostain
Huittisista? Tai jostain ihan muualta? 

Punkalaitumelainen on vähän sellainen, että se tietää naapurin asiat jopa
naapuriakin paremmin. Mutta se ei haittaa, koska sitten voi mennä kylään
kahveelle, jopa ihan yllättäen ja kutsumati. 

Punkalaitumelainen on sellainen, joka näkee yöllä tähdet ja kuun, koska
mitkään muut valot eivät ole tiellä. Tähtiä katsellessaan punkalaitumelainen
hengittää puhdasta ilmaa kaikessa hiljaisuudessa, koska täällä ei ole turhaa
melua. 

Punkalaitumelainen on sellainen, joka tietää olevansa turvassa, koska hän on
kotona. 
......................................
Kiitos kaikille, kun ootte jaksanu lueskella mun juttuja! Nyt toivotan kaikille
ihanaa kevättä ja kesää. Jään innolla odottamaan mitä hienoja juttuja tältä
tililtä saa myöhemmin tän vuoden aikana vielä lukea
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