KUNTA NIMELTÄ PUNKALAIDUN
Vapaa-aikaa Punkalaitumella 16.8.2012
TORSTAINA KLO 14.45 MTV3 ja katsomo.fi
Tänään torstaina on tori täynnä.
Essonbaarin pojat kokoontuivat kahvikupposten ääreen toripäivänä
torilla. Kokko voitti pullat arpajaisissa, ja tarjoaa. Marttojen kahvi menee omaan piikkiin. Aki Mikkolalla on monta roolia. Monitoimimies.
Ohjaaja, käsikirjoittaja, myös lipunmyyjä. Kompuutterit sohloo ja
banjot soi myy hyvin. Lapset vähenevät kouluista, Aki soittaa Limpun
paikalle, jotain pitää Niittäjän valistukselle tehdä.
Kaikki pelaavat Kesälaitumen golfkentällä
Tuomas Tuokko ja Antti-Jussi Uusi-Kouvo rentoutuvat golfin parissa.
Ruuhkaa ei ole, kenttä on sopivankokoinen, golf vie mennessään.
Jaakko Vuori Kesälaitumen Golf ry:stä toivottaa tervetulleeksi sekä
moninaisiin kilpailuihin että pelaamaan omaksi iloksi. ”Meillä on pieni
kenttä, mutta hyvin tänne sopii, kerrallaan 36 pelaajaa.”
www.punkalaitumengolf.fi

Punkalaitumella myös metsästetään
Torstaina on ilmestynyt uusi lehti ja päätoimittaja Juha Aro lataa
akkuja metsästyksen parissa. Omenoita kannetaan metsään ja riistakameraa viritellään. Metsästysharrastus alkoi jo nuorena ja iän myötä
muuttunut kokonaisvaltaisemmaksi. ”Paljosta voisin luopua, mutta
metsästys ja oikeastaan koko luonto on niin lähellä…”
Kulttuurikoplasta kesäteatteriin
MPT:t kokoontuivat ja aloittivat ihkaoman näytelmäharrastuksen, Aki
Mikkola ryhtyi toimeen. Vironkankaan Kesäteatterissa esitetään punkalaitumelaisvoimin iskevää kesäteatteria. Henki on hyvä, porukalla
iloitaan ensi-iltakaronkassa ja surraan näytelmän hautajaisissa. Katsojat viihtyvät. Aggregaatti saattaa aiheuttaa draamaa.
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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.

Harrastusaktiivisuus korkealla Punkalaitumella

5. Nuorten Punkalaidun perjantaina 17.8.2012
Punkalaidun on kunta, jossa on oma lukio. Laitumella tarjotaan
kaikille nuorille kesätöitä … Ja kaupastakin muuten löytyy rucolaa!

Jorma Leppäsen tapaamme uima-altaan äärellä. Kunnan vapaa-aikatoimensihteeri kehittää harrastustoimintaa ja uusia aktiviteetteja ovat
mm. frisbee golf ja beach volley. Jorma Leppäsen mielestä kunnan
tehtävä on luoda puitteet toiminnalle ”Ja saakin siitä suhtkoht’ hyvän
arvosanan.”

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!

www.punkalaitumenteatterikerho.fi/vironkankaan-kesateatteri/

www.punkalaidun.fi
7. Harrastusta ja liikuntaa Punkalaitumella tiistaina 21.8.2012
Täältä niitä tulee, tulevaisuuden mitalisteja ja
maaseudun asujia! ”Toisko joku leipää Ralloonalle!”
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Heidi Rämö, kunnanjohtaja, 0400 379 388
Margit Kortteisto, tuottaja, 045 114 7010
Päivi Ylimys, ohjaaja/käsikirjoittaja, 050 5252047
www.tv-kasvo.fi -sivuilla julkaisemme jaksokohtaisia		
tiedotteita ja valokuvia!
Facebookissa ”Kunta nimeltä Punkalaidun”

www.tv-kasvo.fi		

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
TV-KASVO OY, tuottaja Margit Kortteisto
margit.kortteisto@tv-kasvo.fi
045 114 7010
Kuvapyynnöt: trevent@trevent.net

www.punkalaidun.fi

www.tv-kasvo.fi

