KUNTA NIMELTÄ PUNKALAIDUN
Nuorten Punkalaidun
perjantaina 17.8.2012 MTV3 ja katsomo.fi
Sanna Hietanen tahtoo ja saa.
Nuorisotyöntekijällä töitä piisaa. On kerhoa ja kurssia, on varhaisnuoria
ja nuoria. Seurakuntaa, 4H:ta ja partiota. Harrastusten parissa nuoret
kohtaavat aikuisen, joka on läsnä. Sannasta on moneen, jopa istumaan
muiden teinien kanssa lippukunnanjohtajakurssilla.
Nessujakin tarvitaan.
Lukiolainen Maria Kultanen on monessa mukana
Maria ja muut punkalaitumelaisnuoret pohtivat olevansa ”iha niinku
muutki”. Hyvää Punkalaitumella on se, että kaikki tuntee kaikki. Mutta
on jotain huonoakin. Se, että kaikki tuntee kaikki. Punkalaidun tarjoaa
monenlaista toimintaa myös nuorille. Eikä vähäisimpänä omaa peruskoulua ja lukiota. Vapaa-aikaan riittää tarjontaa, tai sitten vapaalla
vaikka suunnitellaan ja ommellaan. Tai lähdetään Helsinkiin konserttiin.
Torilta työhaastatteluun?
Ystävykset jo alakoulusta, vaasalaistunut Elisa Vuorinen ja tamperelaistunut Eeva-Maija Kankkunen tapaavat kesälomalla Punkalaitumen
torilla. ”Täällä on aina kiva käydä lomilla”, toteavat tytöt kuin yhdestä
suusta. Suomenkieltä opiskeleva Eeva-Maija jättää ohimennen avoimen työhakemuksen ”Kyllä mä tänne muutan, jos vain työpaikan
saan!”
Kunta satsaa nuoriin ja lapsiin myös vapaa-ajalla
Punkalaitumella löytyy kesätöitä niille nuorille, jotka lomansa ahkeroida haluavat. Kunta, yhdistykset ja yrityksetkin osallistuvat kesätyöpaikkojen tarjontaan. Vapaa-aikatoimensihteeri pohtii vapaa-ajan
tarjontaa ja toteaa, että joskus paljon on liikaa. ”Jotkut jopa harrastavat
niin paljon, että koulukin jo kärsii”. Kesätöitä ja mielekkäitä harrastusmahdollisuuksia tarjotaan aktiivisesti Punkalaitumella. Tästä on oppia
muillekin nuorten syrjäytymistä murehtiville.
www.punkalaidun.fi
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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.
www.punkalaidun.fi
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