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Perheeseen kuuluu vaimo ja kuusi lasta, esikoinen kyllä jo menee omillaan ja
toinen kaksosista on aitoossa yläasteen sisäoppilaitoksessa viikot, lasten lisäksi
kotona vauhtia antaa kaksi koiraa. Kuvassa perheen pojat ja sitten koiruudet,
tyttöjen kuva tarttee päivittää.

 
 

Hei!
Alkaa tämä Punkalaitumelaisviikko mulla ny. Elikkäs, olen Simo Keto ja kotoisin
koskioisten myllynkulmalta, nykyään asun kyllä keskipitäjällä tai ninku joskus
on sanottu kirkolla. Perheellinen, töissä ja harrastelen niitä näitä mutta siittä
sitten päivän ja viikon mittaan lisää. Toisessa kuvassa mää oon tosa keskellä
alhaalla. Oikein hyvää viikon alkua kaikille!

20.9.

20.9.



Ootteks huomannu miten hiton nopeesti aika juoksee? Nyt sen takia kun oon
ollu harrastamassa ja en oo ehtiny kirjottaan tänne ja hakeen kuvia, muutoin
sillä että lapset kasvaa käsistä ja mettät puskittuu ja no ittettestänsä ny ei
säryiltä si mitään huomaakka. Ohessa vanhempi perhekuva ja myähemmin
tyästä ja harrasteista lisää.

21.9.

Sitten siittä tyästä, kuitenkin tärkee osa ihmisenpennun elämää. Mun työni on
nykyään SHT-Tukulla talonmiehen nimikkeellä mikä ny mun miälestäni
näköjään sisältää kyllä ihan kaiken mitä tehtaalta löytyy, vaikka lämmön
toimittamista kuntaan.

Töissä tukulla, ninku pitäjäläiset sanoo tehdään arkkuja ja uurnia
hautaustoimistojen välitettäviksi tässä joitain tänään lähteviä. Mukana myös
Risto-Matti Ratian luoma Venho -malli. (Kuvat 2-4).

Tukuntien kääntöpaikalla olevalta lämpölaitokselta lämmitetään useita
kiinteistöjä sekä tukulla että myös kunnalle. Tukulla on myös maahantuontia
johon tarvitaan varastotilaa kun kontit saapuvat ulkomailta. (Kuvat 5 ja 6).

21.9.

Kuva 1. Kuva 2. Kuva 3.



Töissä tukulla käsitellään huomattavia määriä kotimaista puutavaraa sekä
lautana että levynä, talkkari toimii välillä trukkikuskin tuuraajanakin. Toisessa
kuvassa purunpoistolaitteisto joka myös kaipaa välillä huolenpitoa ja huomiota,
viimeisen kuvan kautta mennään töistä ehkä harrastukseen?

22.9.

Kuva 4. Kuva 5. Kuva 6.

Tuon tukun katossa olevan vesisprinklauslaitteiston suuttimen (sanokaapa
saunaillassa nopeasti) kautta päästään rakkaimpaan harrastukseen eli
vapaaehtois(sopimus)palokunta toimintaan eri muodoissaan.

22.9.



Hyvää huamenta! Aivan mahtava auringonnousu pitäjällä, siitä kuva
kommenteissa. Tästäkin tulee mahtava päivä.

23.9.

Video ei saatavilla pdf-dokumentissa.

Menneenä viikonloppuna oltiin Jokivarren VPK:n porukalla Teiskon kaanaassa
turvaamassa parina päivänä rallycrossin SM osakilpailua, mukana myös miltei
paikallista väriä. Seuraavaksi Haapamäen Henkan Henri Haapamäki RX 2021
terveiset yksinoikeudella Punkalaitumelaisille suoraan park fermeestä.

23.9.

Video ei saatavilla pdf-dokumentissa.

https://www.facebook.com/haapamakiracing1?__cft__%5b0%5d=AZUzsJDHUAeChtP3eTBJ2C6bKW4bXTfjcwm2ug-2aHQ3DbM-vtWGm6L7-mi5omsOy61_r0owvbu4N4FCdt9_28ui1NS9ofaH4WKKxe3dEr0ZwiK4s0mbYvpLcO2F2yvrAYCFI7pIeKpICSqb-tCsDCwnsqaDRXIpGJh_d4EXPLPpzQ&__tn__=-%5dK-R


Palokunnan harjoituksissa tulee välillä vastaan kaikenlaista. 

24.9.

Komiaa, meinaan Kivirannan vilu-uinti , kuntakin laittanu uuden grillin
katokseen. Suuret kiitokset suurenmoiselle saunaseuralle! 

24.9.

Yhdistoiminta on Punkalaitumella voimissaan , itekkin tulee sohellettua
monesa, kunnossa Särkkä-ryhmässä järkkärinä ja muutenkin koittaa auttaa jos
pyydetään , ja järjestyksenvalvojana tulee joskus kierrettyä vähän muutenkin,
uutena o tullu spr ensiapuryhmätoiminta ni ei tartte paljoo kotona ihmetellä,
joskus on tullu jotain motorsporttia kokeiltua ja sillä noi autokilpailut on
syräntä lähellä ja siihenkin on hyvä porukka Punkalaitumella.

Museoo ei pirä tietenkään unohtaa , siä ollaan oltu vuosikaudet jo monessa
polvessa ihan perustamisesta lähtien ja toivottavasti jatkuu munkin jälkeeni.
Tosa ny jotain kuvakollaasia viä jos jaksatte kattella , mutta viä on lisää luvassa.
Ja Nuutajärvellä o oltu palokopin entisöimistalkoisa mutta se o yhdistelmä
museo ja palokuntatoimintaa.

24.9.





Puuhommissa on nuorempana kovin oltu, kotipaikasta pari vanhempaa kuvaa,
luntakin on ollu ja kuvan ylänurkassa pilkistää jopa tuomisen myllyrakennus
pystyssä, papan kanssa pienenä touhuttiin paljon, ja heinääkin on kesäpäivänä
kylvetty.

26.9.



1: Oisko siinä jotain Punkalaitumelaista ko o hytittömän raktorin rehtorattaista
heinäpaalin ja räsymaton päältä kuvattu juhannuksena jokivarsimaisemaa?
2: Punkalaitumelaista vois olla myös pikkupiika kurkistamassa yli-kirran
luhtiaitan ylisiltä.
3: Punkalaitumelaista o motokrossit lintukankaalla , tanssit särkässä, ja tiätysti
suurajot.
4: Juu, ehrottomasti Punkalaitumelaista o hytittömien juhannusajelu museolle
ja nisukahveet pirtisä.
5: Ja kyllä mun miälestä o Punkalaitumelaista kattoo tuntematon sotilas
itsenäisyyspäivänä ja ottaa pieni konjakki menneille sukupolville.
6: Punkalaitumelaista o kattoo mäeltä auringonlaskua ja aatella.
7: Punkalaitumelaista o olla nimmaar pirun vakavissaan mutta sillai pilke
silmäkulmasa ja lukkee paikallislehtee torstaiaamuna taikka si ku se sattuu
tulleen. 
8: Ja tää on teille kaikille Punkalaitumelaisille ja muille seuraajille, kiitos että
ootte jaksanu ja toivottavasti jaksatte vastakin.

26.9.

Kuva 1. Kuva 2. Kuva 3.

Kuva 4. Kuva 5. Kuva 6.

Kuva 7. Kuva 8.


