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Moro! Tällä viikolla täällä päivittelee Nurmilaakson Emmi. 

Oon syntynyt vuonna 1997, ja siitä seuraavat 20 vuotta asuin Punkalaitumen
Sadonmaassa. Nelisen vuotta sitten muutin Tampereelle sairaanhoitajakoulun
perässä, ja tällä hetkellä asun seittemän kämppikseni kanssa Hämeenkadun
kupeessa. Työskentelen Taysin lastenosastoilla sairaanhoitajana, mutta nyt
lomailen. 

Asumista Punkalaitumella muistelen lämmöllä, oli turvallista ja yhteisöllistä.
Vieläkin vietän mökillä Vehkajärvellä ja ihan kotikotona Sadonmaassa paljon
aikaa. Tärkeimpiä juttuja Punkalaitumella on ehdottomasti luonto, ihanat
ihmiset ja se landen rauha! 

Jatketaan juttuja tässä pitkin viikkoo julkaisuissa ja tarinoissa. Hyvää viikon
alkua joka iikalle!

21.6.

"Anteeksi maalaisuuteni" on mun ja siskojeni yks lemppari lausahduksia, Pirjo-
mummulta opittu. 

Sitä voi käyttää selityksenä monenlaiseen kekkulointiin. Esimerkiksi
liikenteessä tunarointiin tai kun ihan hetkeks vaan parkkeeraa autonsa
nurmikolle kun ei ollu paikkoja. Ja sehän vasta on ärsyttävää se, kyllä ei tarvitse
Pourulle mennessä jättää autoa vammalantien varteen ja palatessa vielä
maksaa parkkisakkoa. Onneks Tampereella kuljen polkupyörällä, sen
jättäminen nurmikolle tai näyteikkunan eteen on ilmeisesti enemmän ok kuin
auton. Vaikka kyllä on pyörällä ja kävelen liikkuessa palautetta tullut myöskin. 

Tuo "anteeksi maalaisuuteni" ei mun mielestä tarkota mitään "anteeksi
tyhmyyteni tai sivistymättömyyteni". Se on enemmänkin sellanen lepposa
käden heilautus hymyillen. Sellaisessa tilanteessa kun joku mulkoilee pahasti,
kun ajelet ykssuuntasta väärään suuntaan, tai jotain muuta vastaavaa pientä ja
harmitonta. Se on sellanen "hupsista sori, ei oteta niin vakavasti ystävä hyvä".
Sillai hyvällä tavalla. 

Iskän versio about samasta asiasta on sellanen "Mmääää oon maalta". 
Mä ainakin oon kroonisesta maalaisuudestani ylpeä. Kuvissa maalaistollot
omenoita keräämässä ja kaupungin menoa seuraamassa.

22.6.





Kiertolan koulusta on lämpimät muistot, se oli sympaattinen kyläkoulu. Sielä
me pihalla leikittiin pihapelejä koko koulun voimin, ja yhtään ei haitannut että
toiset oli 7 ja toiset 12v. Taisi olla opettajat ja avustajatkin sielä mukana
hupsuttelemassa. Luokassa oltiin sulassa sovussa useempi ikäluokka sekasin ja
koko koulu mahtu samaan bussiin kun lähettiin retkille. Se on muuten sellanen
asia mitä kukaan isommassa koulussa käyny ei meinaa uskoa.

Yläasteelle meneminenhän olikin super jännittävää, kun yht äkkiä ei
tuntenutkaan kaikkia. Tai no, hyvin pian kyllä tunsi. Mutta sielä ei ihan jokaisen
koulukaverin syntymäpäivää, kotiosotetta ja äidin tyttönimeä muistanu ulkoo.
Kyllä oli suurenmaailman meno. 

Lukioon siirtyminen oli helppoo kun rakennus pysy samana, ja luokkakaverit oli
tuttuja. Opetus oli yksilöllistä ja piirit pienet. Opettajat tais välillä vapaa-
ajallaankin laittaa viestiä, ettei vaan eväät tai villasukat unohdu yo-kirjotuksiin
tullessa. Pienet wanhojen-tanssit ja penkkarit on painunu hyvin mieleen, ja
niitten järjestäminen oli kyllä mukavaa. Pitkät perinteet penkkaripäivän
"kasteluista" ja abirekalla kiertelystä oli myös tärkeitä. 

Lukion jälkeen lähin ekaa kertaa yksin ulkomaanreissulle, kun matkasin Los
Angelesiin au pairiksi. Sielä kyllä tajusi lopullisesti kuinka turvallinen paikka
Suomi on, ja etenkin pikku-Punkalaidun. Onneks perheen isäntä oli myös
Punkalaitumen verta (Rautionmaan Pekka), niin ei ollut niin raju muutos. Kyllä
oli sieläkin usein meillä sellaisia seikkailuita, johon olisi voinut kommentoida
"anteeksi maalaisuuteni" . Sen kaupungin liikenteessä vasta maalainen-olo
olikin, mutta onneksi Losin kodissa sai kuopsutella kasvimaalla ja kuunnella
suomalaisia lastenlauluja Catalina-vauvan kanssa.

23.6.



Oon kyllä kiitollinen, että oon saanu kasvaa Punkalaitumella luonnon
helmassa. Just muisteltiin kuinka oli hienoo mukunana tehä keväisin piha
täytee puroja kun lumet suli. Kotona sai kasvattaa perunaa ja lampaita,
kaahata peltoautolla, pitää mekkalaa ilman pelkoo häädöstä ja koirillakin oli
ihanat oltavat. Oltiin siskojen kans paljon pihalla leikkimässä. Rakennettiin
majoja, kerättiin käpyjä ja pyydystetiin päästäisiä, sammakoita ja muita otuksia.
Veeralla tais olla joskus peuran poikanenki lemmikkinä. Välillä haettiin
lampaita pois syömästä naapureitten kukkasia ja koirakin hyppäs toisinaan
koulutaksiin. Sekin oli muuten kätevää, että koulutaksilla oli tapana aina
aamusin hidastaa meijän tiehaaran kohalla, vaikka ei oltaiskaan oltu sielä
valmiina. Usein oltiinkin vasta kotitiellä juoksemassa takki auki ja leipä kädessä,
ja taksi vartos. Ei varmaan ois Tampereen bussit meitä odottanu. 

24.6.



Mulla on ihana perhe täällä, ja siks kai mun sydänkin tykkää Punkalaitumesta.
Täällä on niin helppo olla ja puuhastella yhdessä. Kelpaa hörppiä aamukahvia
kun ei kuulu kaupungin ääniä ja ikkunasta näkyy vaan mettää. Ei tarvi miettiä
näkeekö vastakkaisen kerrostalon jokainen asukas kun kipittää yöllä nakuna
vessaan. Maalla on ihmisen hyvä olla.



En ite koe murrettani kovin vahvaks, mutta monesti siitä kysytään kuitenkin.
Tampereen koulukaverit ei ikinä tottunu ku käytän kuulemma sanaa "ketä"
väärin. Painisalilla joku joskus kysy että "ootko jostain maalta kotosin kun oot
tollanen reikäpää ja puhutkin hauskasti?". Tayssissa töissä jonkun potilaan
vanhemmat tunnisti, että nyt on hoitaja kyllä jostain Punkalaidun-Huittinen-
Urjala - suunnalta kotosin. Olivat siis itsekkin.

Nykyiseen kotiini muuttaessa kämppikset ei tienny sanaa "punsi" ja viime
viikolla väittivät että "raapale" on mun ite keksimä sana. 

Kuvissa maalainen "reikäpää" taistelemassa ja työnteossa. Lasten
sairaanhoitajan pitää olla vähän hupsu! 

26.6.



Meijän juhannus hurahti mukavasti mökillä. En malttanukkaan lähtee vielä
Tampereelle, joten nukun näissä maisemissa vielä yhen yön
Kyllä tässäkin viikonlopussa näky meijän punkkislaisuus! 

Ollaan hupsuteltu mökillä menemään kauheella riemulla. Naapurinki mukulat
vilissy tonttia ja järvee ympäri. Yks koira karkas naapuriin ja ite löysin itteni
saunomasta toiselta puolelta järvee. Mummuja ja kavereita piipahdellu ja joka
päivä ollaan syöty mansikkakakkua
Mä jatkan kesästä nauttimista, odottaen Särkän tansseja! (alkavat kuulemma
7.7.)

Kiitos ja moro jokaiselle seuraajalle!

27.6.


