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Moikka! Mä oon Niemisen Inga, asun Jalasjoella mieheni Oskarin ja meidän
lasten Linnean ja Taavin kanssa.

Moni saattaa tunnistaa meikäläisen Pourun kassalta ja usein äänen kuuleekin
jo ovelle saakka.

Minun matkani punkalaitumelaiseksi alkoi vuonna 2000 kun 10-vuotiaana
muutin äitini ja pikkuveljeni kanssa Saksasta Punkalaitumen Kivisenojalle. 
Vaikka sukujuureni eivät täältä olekaan, koen olevani enemmän
punkalaitumelainen kuin mitään muuta.

Tällä viikolla siis näkökulmaa vähän siltä suunnalta, et miten tämmönen
totaalinen ulkomaalainen voi tulla Suomeen ja sitä myöten kotiin
Punkalaitumelle.

26.4.

Aloitetaanpas alusta. Olen siis syntynyt Saksan Ratzeburgissa vuonna 1990.
Äitini työskenteli pankissa ja isäni on rakennusinsinööri. Kun synnyin asuimme
vielä äitin äitin ja isän luona äidin kotitalossa mutta pian alettiin jo
rakentamaan meidän omaa kotitaloa Ratzeburgin esikaupungin laidalle. 

Isäni asuu edelleen tuossa talossa, joka on päättyvän tien päässä ja heti sen
jälkeen alkaa maaseutu. Kun olin puolitoistavuotias syntyi pikkuveljeni Finn.
Kuten varmaan lähes jokainen pikkupoika Finn kiinnostui jalkapallosta ja hän
pääsikin sitten neljävuotiaana aloittamaan tämän harrastuksen. Liikuntahallilla
missä pojat harjoittelivat pidettiin myös voimisteluharjoituksia. Itse lumouduin
isompien tyttöjen taidoista ja niinpä aloitin itse voimisteluharrastuksen. Se on
ainoa asia mikä Suomeen muutossa on jäänyt vähän harmittamaan, että
rakkaasta harrastuksesta piti luopua. Onneksi oon saanu tilalle niin paljon
kaikkea muuta!

Koulun aloitin 6-vuotiaana, kuten Saksassa on tapana. Saksassa koulunsa
aloittava saa ’koulutötterön’ joka on täynnä kaikkia koulutarvikkeita, karkkia ja
minulla muistaakseni oli siellä myös herätyskello. Tötteröitä saa ostettua
valmiina mutta äitini tietty askarteli minun omani sopimaan yhteen uuden
koulureppuni kanssa. Ja askarteli vielä pikkuveljellekin ettei tulisi paha mieli.

28.4.



Minä
kastepuvussani.

Meidän kotitalon edessä vuonna -92. Talo
näyttää pitkälti samalta nykyään, lisäksi

on tullu vaan terassia ja puutarhaa.

Selkeesti iloinen
pikkuveljestä.

Minun koulunaloituspäivänä, huomaa
meidän puutarhavajasta että äiti oli jo

silloin mieltynyt Pohjoismaihin.

Voimistelua eri kisoissa, ilmeisesti joskus jotain voitinkin!



Minä meidän vanhan
rehutornin "piikeissä".

Lomalla Kivisenojalla,
likaisia mutta onnellisia

mukuloita.

Miten sitten päädyin Suomeen? 

Äitini ja isäni erosivat minun ollessa ensimmäisellä luokalla. Ja kuinka ollakaan,
sattumalta äitini tapasi suomalaisen miehen risteilyllä ja rakastui.
Kaukosuhdetta kesti joitakin vuosia kunnes äitini teki minun mielestäni
älyttömän rohkean päätöksen muuttaa Suomeen. Olimme ennen muuttoa
käyneet lomailemassa Kivisenojalla ja pikkuveljeni ja minä olimme kyllä
innoissamme siitä, että pääsimme muuttamaan maatilalle missä oli lehmiä ja
kissoja, maita ja mantuja. 

Kesä 2000 meni tutustuessa uuteen asuinympäristöön ja opiskellessa suomea
naapurin Anun ja hänen äitinsä Leilan kanssa. Syksyllä koitti sitten koulun
aloitus Pohjoisseudun koululla. Aluksi äiti kävi meidän kanssa koulua, käänsi
meille tehtäviä ja paksujen sanakirjojen avulla koitti tulkata meille opettajien
sanomisia. Aika pian kuitenkin alettiin pärjäämään omillamme, puolen vuoden
sisään pystyttiin jo jotenkin ilmaisemaan itteemme, vuoden jälkeen meitä ei
juurikaan muista mukuloista erottanut. Tammikuussa 2001 koitti sitten viimein
hetki kun toinen pikkuveljeni Kalle syntyi kolme päivää ennen mun 11-vuotis
syntymäpäivää. Sen vuoden suurin lahjatoive oli että äiti ja Kalle tulis kotiin ja
onneks niin kävikin.
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Kesäisin käytiin
Nuutajärvellä uimassa. Meidän ensimmäinen oma

kissa Misu ja sen pennut.

Kalle ja minä.



Pohjoisseudulta jatkettiin kylälle ylä-asteelle. Silloinen opinto-ohjaajamme
kysyi luokaltamme ”Kuinka moni teistä meinaa muuttaa pois Punkalaitumelta
heti kun mahdollista”. Jokaisen käsi taisi nousta salamana pystyyn, niin myös
minun. Vähänpä tiesin, että tällä samaisella ylä-asteella tapasin oman kylän
pojan, tulevan aviomieheni, joka varmaan jo silloin oli viittaamatta koska tiesi
haluavansa jäädä tänne ikuisesti. Ja hyvä niin. 

Me ollaan Onten kanssa oltu yhdessä 16-vuotiaista teineistä saakka ja oltu
enemmän tai vähemmän kuin paita ja pylly. Taisin mä sitä ’salaa’ vähän
seuratakin kun yhden lukiovuoden jälkeen siiryin Forssan amikseen
metallilinjalle. 2010 valmistuin koneistajaksi ja ylioppilaaksi. Matka jatkui
Huittisiin mistä Onte sai töitä ja minä kävin hetken aikaa sieltä Turussa
opiskelemassa Saksan kielen kääntämistä ja tulkkausta. Mä en juurikaan
sisäistä lukemalla vaan opin ennemmin tekemällä ja niinpä jätin opinnot ja
siirryin työelämään.

2011 Onte sitten ilmoitti että kirkko ja Särkkä on varattu, ensi vuonna mennään
naimisiin. Me juhlittiin meidän häitä kesällä 2012 ja sanonpa vaan et kyllä oli
mun Saksan sukulaisilla ihmettelemistä. 

Aika pian häitten jälkeen alettiin haaveileen Punkalaitumelle muutosta. Ennen
sen haaveen toteutumista toteutui kuitenkin toinen suuri haave ja elämämme
mullistui kun tyttäremme Linnea syntyi vuonna 2015. 

30.4.

Minun rippikuva. Onte ja minä, vuosi ehkä 06/07?



Minä Forssan amiksen
metallipajalla.

Valmistuttiinhan sitä!

Linnean ristiäiset Jalasjoella.



Vihdoin ja viimein pääsimme muuttamaan takaisin Punkalaitumelle kesällä
2016 kun ostimme Onten kotitalon hänen vanhemmiltaan. 
Tämä talo on mulle erityisen tärkeä. Onten pappa, Niemisen Tauno, on tämän
rakentanut 50-luvulla. Kuulemani mukaan Tauno kaivoi lapiolla kuopan tälle
talolle. Totta tai ei, en epäile hetkeäkään etteikö tätä olisi rakennettu suurella
vaivalla ja rakkaudella.

Mulle on jotenkin tosi lohdullista, että mun lapset leikkii samoilla lattioilla kuin
heidän pappansa aikoinaan. Tää tämmönen jatkuvuus, mitä ehkä mun
varhaisemmista lapsuusajoista puuttuu tuntuu tosi hyvältä. Ja kun siihen
lisätään vielä se, että tää on se paikka jonne sain usein kipuilevana teininä
vetäytyä, on tähän taloon muodostunut uskomaton tunneside.
Vuonna 2017 syntyi vihdoin Linnean kauan odotettu pikkuveli Taavi.

Taavin ollessa parikuinen sain soiton tolta Pourun Antti-Jussilta, oli kuulemma
pikkulinnut kertonut et etsin työpaikkaa lähempänä kotoota, ja kysyi si josko
tulisin kaupalle töihin. Totesin si et mikä ettei, kuhan vartoot ny vielä seitsemän
kuukautta. 2018 syksyllä aloitin työt Pourulla enkä oo kyllä hetkeäkään katunut,
saan asua ja tehdä töitä rakastamallani kylällä. 

Nautin siitä et suuri osa asiakkaista on tuttuja, voi välillä heittää vähän huulta,
että ketään ei hetkauta jos huudellaan työkavereita pitkin kauppaa ja että
voidaan olla avuksi. Ei vaan kauppa-asioissa vaan myös muissa, etsitään
yhdessä kelataksin numeroita, miten siitä puhelimesta nyt ne huijausviestit
poistettiinkaan tai neuvotaan muissa asioissa. Että saan olla töissä
tämmöisessä vähän niin kuin kylän keskuksessa. Apinana jonka kaikki tuntee
mut itte ei tunne ketään koska vapaa-ajallaan on sitten tämmönen kotihiiri. 
Ja mikäs täällä ollessa, parhaan kaverin ja kahden pienen apinan kanssa.

1.5.

Meidän koti rakenteilla, vuosi
ehkä -56?

Meidän kodin ilmakuva
varmaan joskus 60-luvun

taitteessa.



Meidän kodin alkuperäinen
pohjapiirustus, nää kuvat on

mun aarteita.

Taavin vartoomista.

Niin onnellinen pikkuveljestä. Hymy herkässä töissä.

Meidän koti. Meidän lauma. Onte on ottanut ja
muokannut tuon meidän perhepotretin.



Viimeistä viedään! Kovin pyydeltiin videota missä puhun saksaa niin meninpä
videoimaan meidän iltasatuhetken teille, tässä nyt pätkä siitä. Luettiin
tämmönen kirja mikä on aikoinaan luettu jo mun äitille 60-luvulla. Äitillä on
tallessa vielä alkuperäinen kirja niiltä ajoilta, siinä opettajalla on vielä
karttakeppi kädessä mitä ei enää tässä mun uudemmassa painoksessa näy.
Kovasti haluan kiittää kaikkia menneestä viikosta, on ollut tosi kivaa kertoo
teille mun tarinaa varsinkin kun oon saanu niin mahtavaa palautetta, kiitos
siitä teille kaikille! 

Vaikka paljon oon Saksasta ja kaikesta aiheen vierestä puhunut niin toivon,
että teksteistäni on silti välittynyt se kuinka paljon Punkalaidun mulle
merkitsee. 

Ja innolla odotan mitä kaikkea tällä tilillä vielä tapahtuu! Musta on mahtavaa,
että näinkin pienellä paikkakunnalla on niin eri taustoja omaavia ihmisiä ja silti
me kaikki vaan viihdytään täällä, ihanan keskellä.
Meidän lauma toivottaa kaikille ihanaa kesän odotusta!

2.5.

Video ei saatavilla pdf-dokumentissa.


