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Kaikkien Aikojen Maatalousnäyttely kerää
konemiehet ja -naiset Koiramäelle
Näyttelyjohtaja Kalevi Sillanpäällä pitää kiirettä. Näyttely on alkamassa
eivätkä koneet käy. Siirtyminen menneeseen aikaan on pahasti kesken.
Miten käy, saako innokas punkalaitumelainen talkooväki tämän vuoden
Kaikkien Aikojen Maatalousnäyttelyn käyntiin. Aukeavatko portit
ajallaan…
Talonpoikaismuseo Yli-Kirra Punkalaitumella on suosittu koko perheen
kesäretkikohde. ”Koiramäen” pihapiiri edustaa tyypillistä, 1800-luvun satakuntalaista maalaistaloa. Merkittävin tapahtuma Yli-Kirralla on vuosittain
heinäkuun ensimmäisessä viikonvaihteessa toteutettava perinnetapahtuma
”Kaikkien Aikojen Maatalousnäyttely. Perinnetapahtumassa punkalaitumelaiset vanhojen työtapojen taitajat herättävät talon eloon toimivaksi maatalousmuseoksi, jossa on nähtävää ja koettavaa koko perheelle.
www.koiramaentalo.fi
Pienen kunnan uutisvuotoja, riittääkö paikallislehden sivuille
tarinaa?
Tapaamme päätoimittajan pöytänsä ääressä. Onko seuraavaan lehteen
aineistoa, riittääkö tarinoita kolmentuhannen asukkaan kunnassa? Seuraamme toimituksen leppoista aamua. Tuloksena saattaakin olla ihan
jotain maagista.
Päätoimittaja Juha Aro johtaa Punkalaitumen Sanomia tarmokkuudella:
”Paljon on tapahtumia ja julkaisukynnys kohtuullinen. Paikalliset asiat
kiinnostavat ja niistä kirjoitetaan. Punkalaitumesta punkalaitumelaisille.”
Punkalaitumen Sanomat ilmestyy kerran viikossa ja juttuja seurataan myös
kotisivuilla. Lehden Facebook on suosittu ajatustenvaihtopaikka, siellä lukijat
käyvät kiivastakin ajatusten-vaihtoa päivän polttavista asioista. ”Onpa siellä
tehty tuloksellista salapoliisityötäkin”, hehkuttaa Aro.
www. punkalaitumensanomat.fi
Kunnan äänellä luksusta lukutoukille
Punkalaitumen kunnankirjasto tarjoaa niin pienille kuin suuremmillekin
lukutoukille paljon luettavaa. Uuteen kirjastotaloon siirryttyä laadukkaita
kirjasto- ja informaatiopalveluja tarjotaan entistä upeimmissa puitteissa.
Kirjastotoimenjohtaja Raimo Jokinen ylistää uutta kirjastoa ja sen monipuolisia palveluita: ”Uudet tilat ovat upeat. Yhteisöllisyydellä ja talkoohengellä saa pienessä kunnassa ihmeitä aikaan ja suuria hankkeita toteutuu.”
www.punkalaidun.fi
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1. Punkalaidun ja laitumelaiset13.8.2012
Jokaisella kunnalla on omat ominaisuutensa ja vahvuutensa.
Punkalaitumelta löytyy vahvaa talkoohenkeä, jonka avulla saadaan suuria aikaan ja joka kone käyntiin! Noituudella tai ilman...
2. Töissä Punkalaitumella
Miten pärjätään pienessä kunnassa? Löytyykö työtä, tekijöitä ja
ammattitaitoisia osaajia? Laitumella tavataan kauppiaita, käsityöläisiä, jopa miehiä, jotka tekevät ruumiiden säilytyslaatikoita!
3. Asuminen Punkalaitumella
Voiko pienellä paikkakunnalla elää tavallista arkea, asua ja olla
onnellinen? Tapaamme laitumelaisia keskustassa ja myös hieman
syrjemmällä, urkujen ja lehmien äärellä.
4. Vapaa-aikaa Punkalaitumella
Mitä tehtäisiin? Onko pienellä paikkakunnalla mitään tekemistä? Punkalaidun on täynnä vapaa-ajan mahdollisuuksia golfista
metsästykseen.
5. Nuorten Punkalaidun
Punkalaidun on kunta, jossa on oma lukio. Laitumella tarjotaan
kaikille nuorille kesätöitä … Ja kaupastakin muuten löytyy rucolaa!
6. Kansallinen ja kansainvälinen Punkalaidun
Myös, ja erityisesti, pienellä paikkakunnalla on ovet ja ikkunat
avoinna maailmalle. Laitumelle jopa hakeudutaan laitumelaisen
murteen vuoksi!
7. Harrastusta ja liikuntaa Punkalaitumella
Täältä niitä tulee, tulevaisuuden mitalisteja ja
maaseudun asujia! ”Toisko joku leipää Ralloonalle!”
8. Kesävieraiden Punkalaidun
Heinä tuoksuu ja haitari soi. Savusauna lämpiää
ja kuivanmaankapteeni ottaa komennon.
Lomaparatiisi, jossa lähellä on kaikkea.
www.punkalaidun.fi
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