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Koulutintin tarina on alkanut paljon ennen Suomen itsenäistymistä joskus
keisarin aikaan, kun punkalaitumelaiset halusivat Satakunnan eturintamassa
sivistää itseään ja aloittaa sen lapsistaan, rukoillen siunausta tuleville polville.
Pitäjässä jo kierteli ns. kiertokoulu, mutta kun koululaisia oli enemmän
kirkonkylästä, oli luonnollista, että sarkkilalaiset halusivat rakentaa koulun lähelle
kirkkoa. Kirkkoherrakin oli samaa mieltä, mutta ei kuitenkaan lahjoittanut tonttia
yhteiseen hyvään asiaan.

Useampi vuosi kului eikä tonttiasia selvinnyt kylän päättäjille, ennen kuin
oriniemeläiset löysivät koululle tontin kylästään. Jopahan äkkiä Sarkkilastakin
löytyi joutomaapalanen ikuisiksi ajoiksi koulun tarpeisiin. Niin kun siihen aikaan
luultiin, että lapsia riittäisi ikuisesti tarpeeksi tätäkin koulua käymään.

Helmikuun 16. pvnä 1875 olivat koululapset harjoitelleet ohjelmansa valmiiksi
tupaantuliaisjuhliin ja oikea pänttäys pääsi alkamaan Punkalaitumella
Satakunnan ensimmäisessä maalaiskansakoulussa. Tuohon aikaan kaupungeissa
oli erilaiset säännöt ja tietenkin koulutustakin herrojen lapsille. Ei kai rahvaan
lapset ja maalaiset koulutaitoja juuri tarvitsisikaan. Ajateltiin että riitti, kun työtä
tekisivät ja lisääntyisivät kansakuntaa vahvistamaan ja pojat varsinkin pystyisivät
perhettä puolustamaan ja sotia voittamaan. Tyttöjen koulunkäyntiin menon alku
oli Suomessakin lähes samanlaista kuin nyt esim. Afganistanissa. Mutta pian
selvisi, että suomalaiset eivät herrojensa kuriin alistuisi. Haluttiin irti Venäjästä ja
selvitettiin samassa karmealla tavalla omat riidat ennen kuin päästiin todelliseen
kansakunnan sivistämiseen ja talouden kehittämiseen.

Valtakunta itsenäistyi. Äidinkielikin piti valita, mikä Punkalaitumelle oli tietenkin
suomi, mutta ruotsinkielisiä oli ja on edelleen paljon Suomen rannikoilla. Sodat
ovat haitanneet monesti valtakunnan elämää.

Kuvassa 1 Koulutintin logo. Huomenna jatketaan historialla!

- Sakari ja Hanna-Riitta Pärssinen, Koulutintin omistajat
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Jatkuu historialla:

Oriniemeläisten johdolla salvettiin Sarkkilan kansakoulu hirsistä sen aikaisen
kylän keskustaan ja uusi opettaja Eklund alkoi sivistää täällä lapsia ja hänen
perheeseensä syntyi 6 lasta. Hän oli ”toimen mies”. Kirjoitteli valtakunnalliseen
Suometar-lehteen ja alkoi vaimonsa kanssa hoitaa Punkalaitumen ensimmäistä
postitoimistoa koulun yhteydessä, josta sivukyläläiset noutivat yhteisen
postikuljetuksensa jaettavaksi kyläläisilleen. Eklund oli niin suomalainen, että
vaihtoi 23.3.1880 nimensäkin Lehtiöksi Suomettaren ilmoituksella, heittäen
entisen nimensä sikseen.

Suomettumisen aikaa elettiin ja 6.12.1917 Suomi itsenäistyi Venäjän autonomiasta
Leninin aikana. Koulu pääsi alkuun, Lehtiötä seurasi Taavi Hiltunen ja häntä Aatu
Kullervo Vanhanen, joka opetti vielä kirjoittajaakin hyväksyen lopulta erillisen
”tenttauksen” jälkeen kansakouluni päästötodistuksen valmiiksi.

Koulun aikana oli myös monta naisopettajaa, joista Anni Manner pitkäaikaisin.
Hänestäkin on monia tarinoita, miten hän erityisen pienenä naisena piti isot pojat
järjestyksessä. Onnekseen hän pääsi eläkkeelle juuri minun tullessani tähän
kouluun ja sitten Vaskunlahden Maija-Liisa joutui pitämään itseäni järjestyksen
tiellä. Muutaman rikkomuksen siitä muistan itse hyvin. Taisin olla luokkani
”reuhakkain” poika, en pelännyt teppeluksia enkä suunsoittoa ja olin kait
yhtenään suuna ja päänä monessa asiassa häiriönä, mutta hauskaa yleensä oli.
Isäni puolelta kait on tullut ilo pintaan, vaikka sydän märkänee -toiminta. Itkut
itketään yksin eikä liian kauan. Käännetään vaan suunta ja ”täyellä taas
etteenpäin”.
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Yhivuori 1/2

Toinen puoli Koulutinttiä on enemmänkin punkalaitumelaista jalostusta ja
luonnon suojelua. Yhivuori lähialueineen on ollut köyhälle perheellemme
monessa mielessä tärkeä alue tuottaen ruokapöytäämme monenlaista oikeata
luonnontuotetta syötäväksi. Tietenkin perheemme koko maataloustuotanto oli
sen läheltä ja evakkotilan metsäpalsta sen rinteellä on ihan sitä itseään. Vuoren
harjanteen silhuetti oli pihassamme näkyvissä aina. Keväisin se oli valon
lisääntyessä kesän tuoja, kun sieltä alkoi koivun lehti erottua ja linnunlaulu kuulua
kuulakkaana iltana. Huuhkaja ja lehtopöllökin siellä pesi, kanalintuja ihan
runsaasti. Kuovi oli todellinen kevään ilmoittaja.

Isäni oli silloin hevosensa kanssa ”tukkijätkä” ansaiten Jokka-pollen kanssa tukkia
telaten rahat perheen elantoon ja velkojen maksuun. Monesti Yhivuoren rinteeltä
Punkalaitumenjoen rantaan puuta ajaen. Lienköhän ollut 4 v, kun hiihtelin isän ja
Jokan jälkiä kauas Vähä-Jaakkolan metsään hevostietä, kunnes tuli olkinen
tienkohta vastaan. Olkia metsässä ja lehmiä ei missään?? Ne oljet olivatkin
tukkikuorman jarruna liian vauhdikkaassa alamäessä. Uusi ymmärrys minulle.

Isäni oli luonnoltaan myös metsästäjä, mutta aseeseen ei ollut rahaa ennen kuin
valtio alkoi maksamaan lapsilisää äideille. Isä julmasti otti äidiltä sen minusta
tulleen ensimmäisen lapsilisän äidin nenän edestä ja laittoi kaikki omat lisäksi ja
meni ja osti ensimmäisen yksi piippuisen haulikon itselleen. Kallishan siitä
haulikosta lopulta isälle tuli, kun sen maksaminen jatkui sitten koko lopun
ikäänsä äidin sitä muistutellessa perheneuvotteluissa. Sillä kuitenkin perheen
pöydässä liharuoka lisääntyi vähintään puolella. Isä oli hyvä metsästäjä ja
Yhivuoressa oli silloin paljon riistaa.

Äidin Yhivuori oli minulle harmittava paikka. Niitä marjoja, kun riitti poimittavaksi
joka syksy. Koulun alkaessa jopa sadetakin verran myyntiinkin ja itte se piti tehdä.
Tympeetä työtä, vaikka marjakiisseli on ollut minulle herkkua aina. Yli 10 v
poimintakin oli muuttunut mukavaksi. Mummo opetti vuoren syrjässä
tuntemaan syötävät sienet, vaikka kanttarelleja meillä ei syöty, kun niistä sai
rahaa myydessä.
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Yhivuori 2/2

Luulen nyt edelleen olevani naapurin Reinon kanssa Yhivuoren koko alueen paras
tuntija monesta kivestä ja entisestä polusta. Pikkupoika-ajan lintsatut vapaa-ajat
kuluivat sen ympäristöön ja eläimiin tutustuen. Lintuihin ja käärmeisiinkin.
Rajasuolla pelkäsimme hirviä, vaikkei niitä koskaan nähtykään. Vuoren
harjanteelta katselimme pitäjälle kuin Jukolan veljekset joskus ääntemme
kaikuakin kuunnellen ja mietimme missä tuokin paikka kylällä on.

Tästä syystä tuntuu edelleen kurjalta, että kirkonkylän kaunein ja paras luonnon
opetus ja nautinta-alue on nyt menetetty ikuisiksi ajoiksi. Sepeliä tietysti
tarvitsemme, mutta miksi se on otettava juuri taajaman väen lähimmältä
luonnon-käyttöpaikalta. Porttikallio on hieno, lähes rauhoitetuksi kaavoitettu
alue, mutta sinne ei kirkonkylästä kävelemällä marjastamaan tai muuhun
luonnosta nauttimaan lähdetä niin kuin olisi päästy Yhivuoreen.

Tämä Yhivuoren menetys näivertää edelleen, kun ei vaan - - ymmärrä. Toisaalta ei
sitä luontoa, eräaluetta, kohta kukaan tarvitsekaan, kyllä Pourulta saa elannon tai
autolla pääsee kauempaakin hakemaan. Ja hiilijalanjälki kasvaa ja kasvaa ..
No noista ajatuksista suivaantuneena tulin siihen tulokseen, että jollei jollain
alueella ole mitään erikoista merkitystä, se voidaan menettää mihin muuhun
tarkoitukseen hyvänsä. Ainakin pois asukkaiden yleisestä nautinnasta ehkä juuri
vain ja ainoastaan luonnon hyväksi.
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Ainoalta oikealta ratkaisulta tuntuu, että PUNKALAIDUN on saatava jotenkin
merkittäväksi paikaksi, jos olemme kotiseudun puolella. Mitenkä sen voisi
yksilönä saada aikaiseksi?? Näivettyvä maalaiskylä?? Lapsiakaan ei osata tehdä
tarpeeksi?? Työpaikat ovat vähissä jne. Maaseudun vaikerrusta. Ei täällä ole
mittään erikoisen hyvvää. Ei, ellet itsellesi tee ja uskalla. Vaikea ajatella asiaa
laajemmalti. Porukka ei kuitenkaan ole samanmielistä ja vain itsenäisenä voit
erottua, jos uskallat.

Tunnen evakoiden kaipauksen ja ”vaikerruksen” ja tiedän ettei tyhjä voi korkealta
pudota, jos perustan pienen yrityksen. Kun minä olen suureen jo liian vanha ja
koulutustakaan ei ole. Mutta näillä lähtökohdillani olen ollut valtakunnallisen
yhtiön englannin kielisen hallituksen jäsen, josta olen ylpeä. Siksi soisin tätä
ylpeyttä jollekin työni jatkajalle, hyvin mielelläni. Paikka maailmassa on vain
arkailematta nöyrästi otettava. Tai taidetaan myös sanoa, että yrittänyttä ei
laiteta.

Velkaa olen tehnyt ja velkaa olen aina maksanut, mutta vielä olen siihen pystynyt,
enkä ole mitenkään ihmemies. Tuo ikä vain alkaa harmittaa, kun pankinjohtaja
sannoo ettet saa ennään lainaa pitkälle maksuajalle.

Satakunnassa on Satakunta nousuun yhdistys, missä on Punkalaidun nousuun
yhdistys?? Ei sitä elinkeinoluotsi yksin pysty tekemään.
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Koulutintistä 1/2

Koulutintti nimi oli teema, kun piti yhdistää lintumatkailu ja vanha kansakoulu.
Nimi tuntuu jäävän helposti kerrasta mieleen. Se alkoi kesällä 1998, kun Yhivuoren
metsäpalstallani jo oli vaatimaton mökkini ja tulimme siihen tulokseen ettemme
perheen kanssa sitä kovinkaan paljon tarvitse. Olin liittynyt mökillä
Lomarenkaaseen ja jopa ostin muutaman sen osakkeen, kun niitä halvalla oli
saamanteilla yhdistyksen ollessa menossa pankrottiin ja osakeyhtiötä oltiin sen
raunioille perustamassa. Niitä kaikkia osakkeita ei halunnut kukaan vaan monet
jäivät yhtiön ”kummille”. Yllätys on ollut, koska sen jälkeen Lomarenkaalla on aina
”pyyhkinyt” todella hyvin.

Koulutintti antoi työtä aluksi remontissa enemmän kuin tarpeeksi, kun nuorten
ampumahiihdon SM-kisat oli tulossa tammikuussa 2000 ”päälle”. Muutama yö jäi
ennen kisoja lyhykäiseksi, mutta pystyimme ottamaan Lapinlahtelaiset ym.
kisavieraamme vastaan ja mitalikakkuja meillä syötiin porukalla monet. Tätini
vain surkutteli, mitä työ nyt ootta männeet tekemään, kun meistä tuli majatalon
isäntiä. Päivääkään ei olla kaduttu muutostamme ja sitä hauskaa ja ajankulua on
kuitenkin ollut paljon. Kokemuksia joskus väsymiseen asti, kun vielä rakensimme
Porttikalliolle mökkikylää asiakkaiden välissä.

P a, niinko kirveensilmä ja varren mitta oli velkaa, mutta eipä ole ennää. Vaikka
vanha museotalo tottakai tarvii remonttia jatkuvasti niin se on velaton tällä
hetkellä ja Tmi Pungalot Porttikalliollakin pärjää kohtuullisesti. Komeat kiinteistö-
verot ovat suurempi harmi, kun vain uusi Puhjontien asuntomme menee ns. ei
kesämökkinä verotuksessa. Korona on verottanut niin meitä kuin muitakin
majataloa pitäviä, vaikka nyt tuntuisi jo olevan tilausta matkailussa.
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Koulutintistä 2/2

Siis Koulutintti on ollut aamiaismajoitus-, pitopalvelu-, kokous- ja mökkivuokraus
yritys ja toiminut entisessä Satakunnan vanhimmassa eli Sarkkilan kansakoulussa
Punkalaitumen kirkon lähellä.

Rakennus on museoviraston ulkoa suojelema mansardikattoinen entinen
kansakoulu ja opettajien asunto. Nykyään koulun seinät kätkevät sisäänsä n.10
asuinhuonetta, 2 saunaa, 4 wc ja tietenkin entiset koulutilat pidoille ja kokouksille.
Ullakolla on enemmän tilaa kuin uusissa omakotitaloissa.

Vähän yli 500m2 Punkalaitumen joen pohjoistöyräällä tiukasti maantien ja joen
välisellä tontilla. Ilmeisesti siitä johtuen kirkonkylän uutta koulurakennusta ei
voitu rakentaa samalle tontille vaan se löysi paikkansa kunnantalon vierestä n. 1,5
km itäänpäin samassa kylässä, liikenteellisestä risteyspaikasta. Nyt
koulutiloissamme on runsaasti entisiä koulutöissä tarvittuja esineitä ja
pitopalvelua auttavia kylmä- ja ruuanlämmitys-laitteita. Jo koulun eteiseen
tullessa saa vaikutelman vanhasta koulusta ja 2 luokan yhteisessä tilassa on
lämmitysuuneineen jopa museomainen ilmapiiri. Vaikka esillä olevat vanhat
kirjoituskoneet ja flyygeli ovat tänne kuulumattomia, ne ovat olleet jossain
koulutyötäkin mahdollistavia esineitä ja palvelevat pidoissa ja kokouksissa
nykyään. Kirjoituskone on 1 v nuorempi keksintönä, kuin Sarkkilan kansakoulu ja
flyygelikin yli 130 v vanha soiva peli. Sopiva kuvaus; museo esineitä ovat, niin kuin
on muukin näkyvissä oleva rekvisiitta.

Nykyaikaa on esim. salattu wlan valokaapeli yhteys koko talossa ja videotykki
käytettävissä. Meillä kokoukset ovat nykyaikaisia ja käytännöllisiä, vaikka
pidetäänkin museossa. Silmätkään eivät pitkästy vaan katsomista on ehkä
liiaksikin, mikä taitaa olla hyvä asia esim hautajaisissa.

Juttua riittää koko päiväksi isännän aikaisesta ja vanhemmasta koulunkäynnistä
museon esineitä katsellen. Myös tärkein ja kallein koulunkäynti Suomessa eli
Vapaus sota, Veljes-sota, Kapina tai Kansalais-sota miksi kukin aikaa haluaa
kutsua, tulee mainituksi. Aika, jota ei saa hiljaisuudessa unohtaa, ettei se pääse
toistumaan. Koulun alakerrassa käsityöluokassa on ollut vankila tuon aktiiviajan
päätteeksi. Aikakausi tuhosi huomattavasti Suomen kalleimpia pääomia sekä
taloudellisia että henkisiä + n. 40000 ihmistä kuoli, mutta onneksemme saatiin
yhteisyyttä riittävästi takaisin ennen ns. maailman sotia ja Suomi pysyi Suomena.
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Koulutinttiin on läheisesti liittynyt myös tmi Pungalot 5 kpl mökkien vuokraus,
vaikkakin erillisellä kirjanpidolla.

Kaikki koululla tarjottavat ruokailut ovat olleet Koulutintin nimissä ja
Porttikalliolla tmi Pungalotilla, mutta ryhmän koosta riippumatta palvelut ovat
toimineet max n. 70 henkilölle jommassa kummassa paikassa.

Majoitukset ovat pelanneet aina asiakkaan valinnan mukaan hinta tai saatavuus
yleensä määräävänä. Ryhmän koko, keittiötaidot, ajankäyttö, hinta tms.
sukupuoletkin ovat aina mietinnässä mukana ja asiakas valitsee meidän
palvelumme tai sitten ei. Tarjous on annettu kait aina, kun on kysytty ja pyritään
antamaan mahdollisimman nopeasti.

Pieniä erillisiä palveluita ovat olleet esim. jokilaivaretket ja paintball-taisteluiden
järjestäminen. Ne ovat hauskoja tapahtumia, vaikkakin säiden armoilla tehtäviä.
Muutama yöpyjäkin niiden takia on meillä käynyt.

23.4.



Ehkä kummallisin kokemus oli isohko saksalaisryhmä, jonka vetäjä antoi
kerrassaan kielteisen palautteen jälkeenpäin jokilaivaristeilystä, mutta ei tilannut
sitä ollenkaan. Olisimme sen kyllä mielellämme järjestäneet, jos sitä olisi meiltä
kysytty ja tilattu. Silloin iltakin oli kaunis. Saman ryhmän jäsenelle lähetimme
postissa unohtuneen hupparin, ja postimaksu oli varmaankin enemmän kuin
hupparin hinta. Mitään vastausta ei kuulunut menikö huppari perille.

Paintballissa on myös omat vaaransakin, siksi en ota siitä mitään vastuita
alaikäisiltä. Huomiota olen kiinnittänyt ryhmien erilaiseen ammuntaan. Mitä
nuorempi ryhmä, niin sitä nopeammin paukut loppuvat ja jos on aikuinen
naisryhmä niin paukut eivät lopu ollenkaan. Naiset ampuvat vain
tositarkoituksella ja varmalla osumalla. Ken leikkiin ryhtyy, asennoitukoon oikeasti
leikkimään, ja sen kestäköön.

Kaiken kaikkiaan olemme nauttineet yleisön palvelemisesta tai ainakin isäntä
seurustelusta vieraiden kanssa. Kokin hommat keittiössä ovat ilmeisesti olleet
arkisempia, kun nyt kokki enemmän jo haluaa päästä ansaitulle eläkkeelle ja
olemme päättäneet myydä koulurakennuksen ihan alle verotusarvon hinnalla.
Ikämme takia haluamme vähemmän kiirettä ja tressiä ympärillemme. Saisimme
sitä sopivasti jo perheemme kesken ja isäntä pääsee mökkivieraidensa kanssa
tarpeeksi seurustelemaan, myös in english.

Kiitos mielenkiinnostasi tällä viikolla!
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