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Heippa kaikille! 

Tällä viikolla seurassanne Juulia 
Rehellisesti sanottuna mietin, että mitä tästä oikein tulee. Edelliset viikot ovat
sisältäneet niin kivoja ja mielenkiintoisia postauksia, että vähän kyllä
suorituspaineita nyt omalla vuorolla! Ajattelin kuitenkin mennä rennolla
otteella ja kirjoittaa vähän siitä sun tästä. Otan myös ilolla vastaan kysymyksiä
sun muita palautteita!

Mutta asiaan! Olen 21-vuotias sosionomiopiskelija, aiemmalta koulutukseltani
merkonomi. Olen asunut koko pienen ikäni Punkalaitumella, tarkemmin
Koskioisilla Myllytien varressa peltojen ja metsien keskellä. 

Päiväkodin jälkeen kävin ala-asteen Kiertolan koulussa, yläasteen keskustassa
ja sen jälkeen siirryinkin ammattikouluun Loimaalle. Tällä hetkellä opiskelen
vallitsevan tilanteen takia täysin etänä täältä Punkalaitumelta käsin, vaikka
opiskelupaikka onkin muualla. Nykyään olen hieman ”loimaalaistumassa”
mutta sanoisin silti edelleen olevani vahvasti punkalaitumelainen, tapahtui
mitä tahansa.

Omistan kaksi koiraa, kaksi pupua, sekä jos taas oikein laskin niin 7 kukkoa ja 11
kanaa. Punkalaitumella kotona näiden omien elukoiden lisäksi pyörii myös
muiden perheenjäsenten eläimet eli pari ponia, kissa, koira sekä yksi hamsteri.
Touhua siis riittää! 

Siinäpä tämä mun aloitukseni, nyt voitkin siirtyä tältä erää seurailemaan storya,
sillä sinne saattaapi jotain vielä tänään ilmestyä! 
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Usein kun minulta on kysytty, mitä harrastan, olen joutunut hieman nolona
vastaamaan joko: ”En mitään” tai ”Joskus (kerran vuodessa) käyn lenkillä…”
Nykyään sitä on tajunnut, että onhan mulla harrastuksia, vaikka ei mitään
erityistä lajia olekaan. En oikeastaan edes kaipaa mitään ”oikeata harrastusta”,
sillä aika menee niin paljon näihin muihin juttuihin. Parina hyvänä esimerkkinä
näistä muista jutuistani voisin mainita sienestyksen, marjastuksen sekä
kanojen ja muiden eläinten hoidon. Jep, tyypillisiä parikymppisen harrastuksia.
Niin ja halusitte tai ette, esittelen teille tämän viikon aikana hieman myös
kanaharrastustani!

Eräänlaiseksi harrastukseksi voisin kutsua myös vapaaehtoistyötäni kissojen
parissa. Siitäkin kuulet lisää pian.

Meillä on koko mun elämän ajan ollut aina lemmikkieläimiä, mistä oonkin
hyvin kiitollinen. Ehkäpä juuri siksi olen itse niin eläinrakas ja aina eläinten
puolella. Oma mielipiteeni on, että ihan jokaisen lapsen olisi hyvä oppia jo
pienestä pitäen olemaan eläinten kanssa oikein sekä kunnioittamaan niitä.
Meillä kotona aluksi oli ainostaan pari kissaa ja koira, mutta ajan myötä lajitkin
ovat lisääntyneet. 

Jo pienenä tyttönä piti ”pelastaa” kaikki eläimet hiiristä sammakoihin ja
perhosiin, joten sieltä tämä kaikki varmaan juontaa juurensa. Koulumatkaa
kotiin kävellessä, löysin usein keskeltä tietä ”karvamatoja”, jotka vein mukanani
kotiin. Äiti ei ehkä tykännyt niistä ihan yhtä paljoa, kuin minä itse.

Edelleen autan eläimiä linnuista kissoihin, tosin hieman eri tiedolla ja taidolla,
mitä 10 vuotiaana. Viime kesänä aikaa vievin operaatio oli haarapääskyn
kasvatus. Koska linnunpoikanen tarvitsee usein ravintoa ja pesän puhtaana
pitämistä, jouduinkin ottamaan kaverin kenkälaatikkopesässään ruokineen
mukaan jopa sukulaisten tapaamiseen kesämökille. Onneksi minut tuntevat
eivät ole tällaisesta kovin ihmeissään enää. Nykyään haarapääskyjen
lennellessä ajattelen aina, että onkohan joku noista juuri se, joka mulla oli. 

Hyvin epätodennäköistä, mutta ei se mitään, ajatus on tärkein eiks niin! 
Kuvissa poseeraa mm. koirani Bruno ja Sissi sekä Herra Haarapääsky 
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Parasta Punkalaitumella? 

Täällä on tietty paljon kaikkea, mistä tykkään, mutta voisin mainita pari itselleni
erityisen merkityksellistä paikkaa.

Vehkajärvi. 
Vehkajärvi on pienestä pitäen ollut aika paljon mukana elämässäni. Leirimajalla
on leireilty, Kivirannassa vietetty aikaa grillaillen ja uiden, skoottereilla ajeltu
pitkin hiekkateitä sekä mökillä vietetty aikaa jo pienestä pitäen. Edelleen pieni
mökki Vehkajärvellä on tärkeä sukulaistemme tapaamispaikka kesäisin. On ilo
huomata, miten monelle Vehkajärvi on niin iso osa kesän viettoa. Veneilemässä
mökkiläiset vilkuttavat ohi soutaessamme ja kävelyllä tapaa uusia ihmisiä ja
koiria, aika mahtavaa yhteisöllisyyttä! 

Jalasjoen nuorisoseurantalo. 
”Ns-talolla” olen laulanut ala-asteen joulujuhlissa, heitellyt lapsena monissa
tansseissa kahvinpuruja tanssilattialle, pelannut sählyä, käynyt kinkereillä,
jumpannut, laulanut joululauluja, viettänyt pikkujoulua, osallistunut
paperinkeräykseen jne.. Voisi siis sanoa, että jokaiseen elämänvaiheeseeni talo
on jollakin tavalla kuulunut. Kesäisin lähes joka perjantai tulee käytyä talolla
kylätorilla. Tarkemmin voisi ehkä sanoa kesätori, mutta itselleni se on edelleen
vanha kunnon kylätori. Jalasjoen Nuorisoseuran järjestämä kylätori on jo
itsellenikin perinne. Kylätorilla on tullut käytyä jo yli kymmenen vuotta kesäisin.
Edelleen samalla tarkoituksella: näkemään sukulaisia ja tuttuja, sekä
viettämään rennosti kesäiltaa. Todella toivon, että seuraavankin kymmenen
vuoden päästä saadaan edelleen nauttia kylätorista! Tuuhan paikalle
kesäperjantaisin klo 16 alkaen!

Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä: koti!
En tiedä tarviiko tätä edes erityisesti perustella, koti on koti. Oma sänky, oma
perhe ja oma piha jossa harrastaa. Siinäpä ne kodin tärkeimmät jutut. Kesää
odotellessa! 
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Tänään viimein vuorossa kissat! 
Kissoihin liittyvä vapaaehtoistyö omalla kohdallani tarkoittaa enimmäkseen
ensikotina toimimista, loukutuksia, kissojen käyttämistä eläinlääkärillä sekä
niiden kuljettamista jatkosijoituspaikkoihin. Laskeskelin juuri, että olen
hoitanut Punkalaitumelta eteenpäin lähes 30 kissaa, tosin luvussa ei ole
mukana kiinniottohetkellä masuissa olleita pentuja. Luku tulee varmasti vielä
kasvamaan tästäkin eteenpäin.

Enimmäkseen loukutetut kissat ovat villiintyneitä ja peräisin populaatioista
(joita muuten meilläkin täällä on harmillisen paljon), mutta joukkoon mahtuu
myös kesyjä (toki voi olla ajan kanssa villiintyneitä) hylättyjä. Oma esimerkki
tällaisesta tapauksesta on Severi, joka paljastuikin leikatuksi ja hyvin kesyksi
kaveriksi. Omistajaa ei tästä huolimatta kuitenkaan koskaan löytynyt, joten
Severi sai uuden ikioman kodin. 

Tätä hommaa tehdessäni olen valitettavan usein törmännyt todella
välinpitämättömiin ihmisiin, esim. ”kissavihaajiin” (ja näin ollen myös minun
vihaajiin), joiden mielestä kissan arvo on täysin olematon ja se kuuluisi
vähintäänkin ampua tai jättää hoitamatta. Myös käsitys kissan pärjäämisestä
ulkona on monilla todistetusti hyvin väärä. Kissa saattaa näyttää päältä päin
hyvävointiselta, mutta totuus on usein eri. Eräskin Punkalaitumelta loukutettu
ensikodissani asunut ”päältä päin hyvävointisen näköinen” kissa lopetettiin
hyvin äkillisesti mm. sydämen ja munuaisten vajaatoiminnan sekä kasvaimen
seurauksena. Jokainen meistä voi kuvitella, millaista olisi ollut kuolla näihin
vaivoihin kituen ulkona. Punkalaitumelaisten kissojen joukossa on ollut myös
Fiv-positiivia kissoja. Fiv on kissojen parantumaton immuunikatovirus, joka
tarttuu kissalta toiselle yleisimmin pureman kautta. Fiv ei kysele, vaan saattaa
tarttua myös vapaana ulkoilevaan lemmikkikissaan.

Meillä täällä Punkalaitumella puhaltaa vihdoin ja viimein uudet tuulet
löytöeläintoiminnassa, siitä kuullaan varmaan lisää pian! Joten sitäkin
suuremmalla syyllä: mikäli epäilet pihassasi pyörivän villiintyneitä/kodittomia
kissoja, puututhan asiaan jatkossa! Moni kissa jää oman onnensa nojaan, koska
sen ajatellaan ”kuitenkin olevan jonkun oma” tai muuten vaan arvoton. Pitää
muistaa, että villiintyneet ”nurkkiin kusevat” kissat ovat täysin meidän ihmisten
oma syy, ei kissojen itse. 

Tänään nyt myös niitä ei niin kivoja- juttuja, mutta sitäkin tärkeämpiä ja ennen
kaikkea tämä jos mikä liittyy Punkalaitumeen! Jotta kirjoituksesta ei tulisi liian
pitkä (ja ankea), on tässä nyt vain murto-osa kissajutuista, joista haluaisin
kertoa.

Pitäkäähän huolta omista lemmikeistänne sekä auttakaa apua tarvitsevia!
Ps. Jos joskus tarvitset apua tällaisten asioiden kanssa, olen (löytöeläintoimijan
lisäksi tietysti) käytettävissä enemmän kuin mielelläni! 
Kuvissa esiintyvät kissat ovat kaikki alunperin punkalaitumelaisia. 
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Vikaa päivää viedään! 

Viikko ajatuksena tuntui paljon pidemmältä, mitä se todellisuudessa olikaan.
Tämä viikko oli lähinnä hyyyyvin hyvin pieni pintaraapaisu omasta elämästä.
Paljon jäi kertomatta ja jakamatta, mutta toivottavasti edes joku sai tästäkin jo
jotain irti. Ajattelen, että jos edes pieni osa sai tällä viikolla uutta
tietoa/näkemystä/ajatuksia niin viikko oli onnistunut. Niin ja kiitos myös
suuresti teille jotka kommentoitte, reagoitte ja tykkäsitte ahkerasti. Pieni teko,
mutta merkkaa silti valtavasti! 

Nyt on aika rientää ulos aurinkoon , joten kiitos ja näkemiin! Tulevien
punkalaitumelaisten juttuja odotellessa!
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