KUNTA NIMELTÄ PUNKALAIDUN
Kansallinen ja kansainvälinen Punkalaidun

maanantaina 20.8.2012 MTV3 ja katsomo.fi
Hevosmies Joni -ammattilaisen otteet
Joni hoitaa hevoset ja ponit, muttei heinää saa antaa kun ponilla
on kaviokuume. Mutta kengittää voi. ”Vanhana isä hoitaa hevoset
ja mää teen kylvöhommat oon maanviljelijä”, sanoo Joni ja maistelee Ralloonan leipää.
Kansanedustaja Martti Mölsä lunastaa vaalilupauksia
eduskunnassa
Pirkanmaalta valittu punkalaitumelainen Martti Mölsä ajaa asioita, joita lupasi vaaliohjelmassa. Pienellä kunnalla riittää haasteita
olemassaolon puolesta. Perheen yllytyksestä alkoi 13 vuotta sitten
maalausharrastus, ja tauluja voi nähdä näyttelyissäkin.
Anne Pitkänen -urheilijalupaus
Anne Pitkänen rullistelee, juoksee ,hiihtää, pyöräilee, jumppaa -ja
kilpailee.
Pitkäsen perheessä vapaa-aikaa vietetään yhdessä! Jari ja Tuula
Pitkänen kannustavat tytärtään, ovat mukana niin harjoituksissa,
kilpailuissa kuin huoltohommissakin: isää harmittaa urheilijoiden
väheneminen. Äiti kehottaakin vanhempia rohkeasti mukaan lasten harrastuksiin, ilman vanhempien sitoutumista ei harrastaminen
onnistu.
Särkällä tanssitaan urheilulle
Yli 80-vuotias Punkalaitumen Kunto tarjoaa monenlaista urheiluharrastusta: urheiluammuntaa, hiihtoa, ampumahiihtoa, suunnistusta ja yleisurheilua. Toiminnanjohtaja Jukka Uusi-Kouvo kertoo
seuran tarjoavan toimintaa monelle. ”Eri-ikäisiä urheilijoita on
laidasta laitaan. Iäkkäämmät suunnistavat, yleisurheilu ja hiihto
aloitetaan jo alle alakouluiän ja ampumaharrastus on teini-ikäisten
suosiossa.” Kunnon omistamalla Suomen kauneimmaksi valitulla
Tanssilava Särkällä tanssitaan urheilulle tarvittava rahoitus.
Talkootyö tukee urheiluharrastuksiakin
Liikuntapaikat ovat kunnassa hyvässä järjestyksessä. Punkalaitumella on komea liikuntahalli ja kuuluisuuteenkin noussut urheilukenttä, jossa 1991 Räty heitti MM-ennätyksen. On Porttikallion
urheilukeskus, jossa järjestetään myös isoja hiihto- ja ampumahiihtokilpailuja. Vapaa-aikatoimensihteeri Jorma Leppänen toimii
alkumoottorina, mutta ”talkoilla pidetään nuoriso- ja liikuntatyö
vireänä.”
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1. Punkalaidun ja laitumelaiset maanantaina 13.8.2012
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 tiistaina14.8.2012
Miten pärjätään pienessä kunnassa? Löytyykö työtä, tekijöitä ja
ammattitaitoisia osaajia? Laitumella tavataan kauppiaita, käsityöläisiä, jopa miehiä, jotka tekevät ruumiiden säilytyslaatikoita!
3. Asuminen Punkalaitumella keskiviikkona 15.8.2012
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 torstaina 16.8.2012
Mitä tehtäisiin? Onko pienellä paikkakunnalla mitään tekemistä? Punkalaidun on täynnä vapaa-ajan mahdollisuuksia golfista
metsästykseen.
5. Nuorten Punkalaidun perjantaina 17.8.2012
Punkalaidun on kunta, jossa on oma lukio. Laitumella tarjotaan
kaikille nuorille kesätöitä … Ja kaupastakin muuten löytyy
rucolaa!
6. Kansallinen ja kansainvälinen Punkalaidun
maanantaina 20.8.2012
Myös, ja erityisesti, pienellä paikkakunnalla on ovet ja ikkunat
avoinna maailmalle. Laitumelle jopa hakeudutaan laitumelaisen
murteen vuoksi!
7. Harrastusta ja liikuntaa Punkalaitumella tiistaina 21.8.2012
Täältä niitä tulee, tulevaisuuden mitalisteja ja
maaseudun asujia! ”Toisko joku leipää Ralloonalle!”
8. Kesävieraiden Punkalaidun keskiviikkona 22.8.2012
Heinä tuoksuu ja haitari soi. Savusauna lämpiää
ja kuivanmaankapteeni ottaa komennon.
Lomaparatiisi, jossa lähellä on kaikkea.
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