
Maailman  ensimmäi-

nen Punkalaitumen 
kulttuuri– ja vapaa-

ajantiedote 

 

 

 

 

 

 

Punkalaidun on aktiivi-

nen myös kesällä.  

Uimakoulujen lisäksi 

tienoolla voi osallistua 

polkupyöräretkille, käy-

dä kesäteatterissa, kuun-
nella Flamencoa, 

..harrastaa perinteitä, 

tutustua veistospuistoon. 

Kunnan verkkosivuilta ja 

mm. kirjastosta on saata-
villa myös  kesätapahtu-

mia Punkalaitumella 2017 

–esite.  

Kulttuuri– ja vapaa-aikatoimen tiedote 1/2017 

Kesällä saunotaan Kivirannalla— 
uimahalliin pääsee taas elokuussa  

Uimahalli on jäänyt kesä-

tauolle ja avautuu jälleen 
21.8.  Kiitos kaikille kävi-

jöille!   

Kivirannan sauna Vehka-

järvellä on avoinna 11.6.

—31.7. maanantaista tors-
taihin klo 13-18 sekä sun-

nuntaisin klo 13-19. Liput 

2€ ja alle kouluikäiset 1€.  

Saunaa ja kokoustiloja voi 

vuokrata aukioloaikojen 
ulkopuolella. p. 

0401872603/ Punkalaitu-

men 4H-yhdistys ry 

Kivirannan uimaranta ja 

sauna  

Itäinen Rantatie 24 

Kulttuuria ja menoja Punkalaitu-

mella 

 
Flamencoa Pietarinaukiolla 

 
Kesäliikuntapäivä Vehkajärvellä 

 
Koiramäki-kerho lapsille 

 
Kirjastoon myös viikonloppuna 

 
Yhteislaulua keskiviikkoiltaisin keskustassa 

 

Arkeologiaa kotiseutupäivänä 3 

Liikuntavälinelainaamo avattu 3 

Porkkanankasvatuskilpailu lapsille ja perheille 4 

Lukuvinkkejä verkkokirjastosta 5 

Porttikallion veistospuisto 2 

Kesäretkiä lapsille ja nuorille 5 

Kesäteatteri 6 
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Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.  

 
Palvelukeskus Pakari 

Iso-Jaakkolantie 26 

 

Pietarinaukio 

Lauttakyläntie 5 

 

 

Maankuulu flamencokitaristi Toni Jo-

kiniitty esiintyy Punkalaitumella keski-
viikkona 21.6.2017 klo 14 palvelukoti 

Pakarilla ja klo 16 Pietarinaukiolla.  

Sateen sattuessa konsertti järjestetään 

kirjastossa, Urjalantie 30C.  

Jokiniitty on esiintynyt seudulla aiem-

min mm. Äetsän kansanmusiikkijuhlilla. 

 

Punkalaitumelainen ITE-taiteilija Tuo-

mo Rantanen on koonnut Portikallion 
urheilupuiston 2 km radan varrelle teok-

siaan kuntoliikkujien iloksi.   

Veistopuistoon kuuluu n. 16 kierrätys-

metallista ja vanhoista autonosista koot-

tua työtä. Työt ovat radan varrella, ehkä 
hieman yllättävissäkin paikoissa. Nähtä-

villä on mm. ”Vuoristopossu,” 

”Kärpänen seuralaisineen” ja ”Itikka.”  

 
Teokset ovat helposti saavutettavissa, 

eikä niitä ole näkötornin huippua lu-

kuunottamatta sijoitettu vaikeapääsyi-

siin paikkoihin.  

Opastetut kiertokäynnit taiteilijan joh-
dolla järjestetään lauantaina 10.6 sekä 

15.7 klo 13. Opastus on maksuton ja 

kestää n. yhden tunnin. Lähtö Porttikal-

lion infotaulun luota (Laasjärventie 5). 

Säänmukainen varustus ja juomapullo 

mukaan.   

Tuomo Rantanen on hitsannut ja muo-

kannut teoksiaan parinkymmenen vuo-
den ajan. Tyypillistä töille on huumori. 

Jokaiseen teokseen liittyy myös tarina.  

Näyttelyitä Tuomo  järjestänyt mm. 

Leineperin ruukissa Ulvilassa   

 

 

Porttikallion urheilukeskus 

Laasjärventie 5 

31900 PUNKALAIDUN 

Tarkempia tietoja kulttuurin 

www-sivulla. 
 

Kirjasto 

Urjalantie 30 C 

Maksuttomat yleisöluentosarjat tarjoa-

vat tietoiskuja ajankohtaisista ja kiin-

nostavista aiheista.  

Muotoilusta ammattina ja Suomalaisesta 

muotoilusta pitää luennon muotoiluyh-

distys Modus ke 4.10 klo 17 kirjastolla.  

Hyvinvointiviikolla 12.-16.8 tutustutaan  

teemaan, miten sosiaalinen paine sa-

manlaisuuteen ilmenee  ja kuinka yksi-

löllisyydestä saadaan yhteisön voimava-

ra.  

Sivu 2 

Flamencoa Pakarilla ja Pietarinaukiolla 

Veistopuisto Porttikalliolla 31.8.2017 asti 

Studia generalia jatkuu syksyllä 

Pietarinaukiolla 

 21.6 klo 16 

VOI HYVIN!  

Kirjoita kuvateksti tähän. 



 

Liikuntavälineissä on mm. kävelysau-

voja, kahvakuula, nilkkapainot ja pila-

tes –rulla.  

Laina-aika on kaikissa 28 vrk. Esineet 

lainataan samaan tapaan automaateil-

la, kuin muukin kirjastoaineisto. 

 

Apuvälinelainaamon tarjoaa Punkalai-

tumen Lions ja Sastamalan sosiaali– 

ja perhepalvelut. Liikuntavälineet 

tarjoaa vapaa-aikatoimen Kaikki Liik-

kuu! -hanke 

Toukokuun alusta kuntalaiset ovat 

voineet lainata liikuntavälineitä sekä 

ajanhallinnan apuvälineitä kirjastosta.  

Apuvälinelainaamon esineet on tar-

koitettu erityisesti lasten- ja nuorten 

ajan- ja elämänhallinnan sekä keskit-

tymisen harjoittelun tueksi. Valikoi-

massa on mm. tiimalaseja, lokerikkoja  

sekä liikennevalot melunhallintaan. 

Sivistyslautakunta on hyväksynyt esi-

tyksen kirjaston omatoimikäytön va-

kinaistamisesta.  

Kirjastoon on 18 vuotta täyttäneen ja 

laina-asiansa hyvin hoitaneen kuntalai-

sen mahdollista hankkia sähkölukon 

avain. Avain tarjoaa pääsyn kirjastoon 
arkisin klo 7-21 sekä pyhisin ja viikon-

vaihteissa 9-21, myös juhannuksena, 

jouluna ja pääsiäisenä.   

Omatoimiavainta varten solmitaan kun-
nan ja asiakaan välille palvelusopimus. 

Avain maksaa 7€.  

Kirjastotilassa on kameravalvonta ja 

kulunvalvonta. Kirjastoaineisto on va-

rustettu hävikinestojärjestelmällä.  Li-

säksi vartija t 

 

 

Kesäkuun alusta kirjaston palveluaika 

laajenee tunnilla. Lauantaiaukioloaika 

on vastedes 10-15.  

Kirjaston palveluaika on kaikkiaan 35 

tuntia viikossa, ja omatoimikäyttöaika 

94 tuntia viikossa.  

Urjalantie 30C 

040 138 2325 

 

Kirjasto avoinna 1.6 alkaen: 

ma-ke, pe 13-19 

to 9-17 

la 10-15 

arkipyhän aatot 9-15 

 
omatoimikäyttö 

ma-pe 7-21 

la-su, pyhät  9-21 

 

 

Juhannus: 

To 22.6 9-15 / 7-21 

Pe 23.6 - su 25.6 vain omatoimikäyttö 

9-21 

 

Kesäsiivous: 

To 29.6 ei palveluaikaa / omatoimi-

käytössä 7-21 

varausten nouto  ja lehtisali 

Pe 30.6 täysin suljettu vahauksen 

vuoksi 

Mukana on myös joitain historiallisia 

esineitä. 

Sään salliessa - tai siitä huolimatta! - 

tehdään kävelykierros maastoon 

La 9.9 klo 11 

Kirjasto 

Urjalantie 30C 

 

Punkalaitumen esihistoriaan ja seutu-

kunnan muinaislöytöihin pääsee tutustu-
maan luennolla valtakunnallisena Koti-

seutupäivänä lauantaina 9.9.   

Kauanko Punkalaidunta on asuttu? 

Mitä muinaisia nähtävyyksiä kunnas-

sa on? 

Maakuntamuseon arkeologi luo katsa-

uksen kunnan menneisyyteen löydös-

ten valossa.  

 

Sivu 3 

Liikunta– ja apuvälinelainaamo 

Kirjastoon enemmän aukioloaikoja 1.6 alkaen 

Punkalaitumen arkeologiaa ja esihistoriaa kotiseutupäivänä  

Välineitä on mahdollista 

kokeilla käytännössä ennen 

hankintapäätöstä  



Tilaisuus on kerännyt eri ikäisiä ja eri 

taustaisia ihmisiä saman pöydän äärelle.  

Elokuvaan on vapaa pääsy.  

Ikäraja kannattaa huomioida.  

 

 

 

 Seurakunta ja kirjasto ovat järjestäneet  

talven aikana yhdessä elokuvailtoja.  

Illassa on katsottu puhutteleva elokuva, 

jonka jälkeen siitä on keskusteltu kahvin 

lomassa.  

Seuraava elokuva on 31.5 klo 17. Syk-
syn esitysaikataulu tarkentuu kesän 

aikana.  

 

Punkalaitumen maatalousnaiset, 4H-

yhdistys ja kulttuuritoimi järjestävät ½ 

vuotta puutarhaa –tempauksen.  

Pakarille nousee vanhusten virkistys-

käyttöön 4H –yhdistyksen ylläpitämä 

laatikkopuutarha, jota asukkaat pääsevät 

hoitamaan voimavarojensa mukaan. 
Maatalousnaiset ovat apuna istutusten 

tekemisessä.  

Tempaukseen liittyvä Kaunein kuva 

puutarhasta -kilpailu varttuneille haastaa 
kuvaamaan puutarhaansa, pientä tai 

suurta.  Kisassa haetaan kauneinta ku-

vaa punkalaitumelaisesta puutarhasta tai 

istutuksesta.  Kilpailuaika 1.6. - 

31.7.2017.  

 

Kilpailukuvan voi toimittaa  joko suo-

raan kirjastoon tai sähköpostilla kulttuu-

ri@punkalaidun.fi 31.7.2017 mennessä. 

Raati valitsee  määräaikaan mennessä 

toimitetuista kuvista  yleisöäänestyk-
seen ehdokkaat. Voittajasta järjestetään 

oikea äänestys ja voittajalle luvassa on 

yllätyspalkinto.  

 

Lapsille, nuorille ja perheille on oma 
porkkanankasvatuskilpailunsa.  

Kasvatuskilpailu päättyy 30.9. Siihen 

mennessä ota yhteyttä Punkalaitumen 

4H-yhdistykseen, p.0401872603 tai 

punkalaidun@4h.fi. 

Yhteydenoton jälkeen 

4H-yhdistys tulee mit-

taamaan porkkanan 

porkkanamitalla.  

Kauniita kotiseutu– ja puutarhakuvia 

voi myös postailla vapaasti Kaunis ja 

virkeä Punkalaidun Facebook –sivulle.  

 Yhdessä puuhastelua leikkien ja askarte-

lujen merkeissä on luvassa Yli-Kirran 
museolla heinäkuun puolivälissä, ma 

17.7.— pe 21.7. 

Kerho on maksuton, eikä ennakkoil-

moittautumista tarvita.  

Alle 8-vuotiaiden lasten aika klo 10-12, 

8-11 –vuotiaiden aika klo 12-14.  

Yli-Kirran museo 

Koiramäentie 1 

Sivu 4 

Elämää ja elokuvia jatkuu jälleen syksyllä 

Puoli vuotta puutarhaa— kasvata porkkanaa, ota kisakuva 
puutarhastasi 

Lapsille heinäkuussa museolla Koiramäkikerho  

VOI HYVIN!  

Lasten kilpailusarjan pisimmän porkkanan mittaa 4H –yhdistys 



 

Ehdotukset: 

1)      Sataopisto 

2)      TietoTaitoOpisto 

3)      Satakunnan Seu   

          tuopisto 

4)      Oma ehdotuksesi 

 

 

 

 

 

 

 

Puh. 044 560 4581 

kansalaisopisto@huittinen.fi 

Huittisten seudun kansalaisopisto laaje-

nee, kun siihen liittyy uutena tulokkaana 
Eura.  Opiston nimi niin ikään muuttuu 

ja siitä järjestetään kilpailu.  

 

Anna äänesi jollekin kolmesta ehdotuk-

sesta tai tee oma ehdotuksesi 14.6.2017 
mennessä lähettämällä sähköposti osoit-

teeseen kansalaisopisto@huittinen.fi 

 

 

Pirkanmaan kirjastojen toimittamassa 

verkkokirjastossa on Lue, katso, kuunte-
le –osio, johon toimitetaan joka kuussa 

uusi teema-artikkeli.   

 

Lukuvinkkiartikkeli esittelee kuvin ja 

tekstein valittuun aiheeseen liittyvää 

kirjallisuutta.  

Juhlavuoteen liittyen on Suomen vuosi-

kymmenistä koottu kirjallisuutta esitte-

leviä teema-artikkeleja. Tämän hetken 

teema-artikkeleita ovat mm.  

  

”Elämää Suomessa 1940-luvulla—

Sotien ja pula-ajan 40-luku ”  

”Elämää Suomessa nousukaudella 

1980-luvulla” 

”Hyvinvointi kasvuun 50-luvulla” sekä 

”Suurten muutosten 60-luku.” 

 

Verkkokirjastosta pääsee myös linkkejä 

seuraamalla Ellibs –sähkökirjoihin, 

jossa jonotettuja uutuuksia voi olla vielä 

vapaana.   Palveluun kirjaudutaan  kir-
jastokortin numerolla ja tunnusluvulla. 

Sähkökirjoja voi myös varata. Kirjan 

vapautumisesta ilmoitetaan sähköpos-

tiin.  Sähkökirjoja voi lukea älypuheli-

mella, tablettitietokoneella tai tietoko-
neella. Lukemiseen on kaksi vaihtoeh-

toa, joko erillinen lukuohjelma tai suo-

ratoisto selaimessa. Sähkökirjat ovat 

kirjaston asiakkaille maksuttomia.  

 

Verkkokirjastossa voi tuttuun tapaan 

myös uusia lainojaan ja tehdä varauksia 

 

 

 

 

lapset 1-2 v 8€, 3-17 v 14€, aikuiset 

maksutta.  

Huimalan reippailuhalli sijaitsee  Hel-

singin Konalassa.  

 

 

 

 

 

Linnanmäelle tiistaina 4.7. Lähtö lii-

kuntahallin pihasta klo 10 ja lähtö takai-
sin Lintsiltä klo 19. Linja-autokuljetus 

7€, alueelle vapaa pääsy, hupiranneke 

34€. Maksut kerätään menomatkalla.  

 

Reippailemaan Huimalaan 

Tiistaina 11.7. Lähtö liikuntahallin pi-

hasta klo 10 ja lähtö takaisin klo 16. 

Linja-autokuljetus 7€. Reippailulippu 

Kunnan kesätapahtumatiedote jul-

kaistu  

esitteessä on tietoa kesätapahtumista 

viikoittain. Noudettavissa kirjastosta.  

Sivu 5 

Kansalaisopiston nimikilpailu  

Suomi 100 lukuvinkkejä verkkokirjastossa 
 

Kesäretkelle mukaan! 

mailto:kansalaisopisto@huittinen.fi


 

Vironkankaan kesäteatterin 

näytökset   

“Hullukaalin majatalo”   

klo 19 
21.7,  22.7,  23.7,  28.7,  29.7,  30.7  
Punkalaitumen teatterikerho 

Siht. Aki Mikkola, puh. 044 076 7025 

Vironkankaan kesäteatteri 

Kotatie 186 

 

Kesäkuu 

ke 28.6. Yhteislaulutilaisuus Pieta-

rinaukiolla, Punkalaitumen Mieskuoro 

Heinäkuu 
su 2.7. Kesälaitumen Rastit -

suunnistuskilpailut Porttikalliolla 

ti 4.7. Eläkeliiton kesäjuhla Särkässä 

ke 5.7. Yhteislaulutilaisuus Pieta-

rinaukiolla, Naiskuoro Pihlajanmarjat 

to 6.7. Heinäpäivien tapahtuma klo 13 

- Pakarin alueella ja kodalla 

- Luvassa ohjelmaa ja lettuja 

ke 12.7. Yhteislaulutilaisuus Pieta-

rinaukiolla, Punkalaitumen kirkko-

kuoro 

ke 19.7. Yhteislaulutilaisuus Pieta-

rinaukiolla, Korsupojat 

 

ke 26.7. Yhteislaulutilaisuus Pieta-

rinaukiolla, KuusVeisaa 

Elokuu 
pe 11.8. Kävellen Maapallon ympäri  

pe 25. - su 27.8. Maailman suurimmat 

kyläjuhlat 

- 100 päivää itsenäisyyspäivään 

- järjestetään tapahtumia ympäri pitä-

jää, esim. popup-ravintolat 

- viikonlopun järjestelyihin pyritään 

saamaan mahdollisimman laajasti eri 

toimijoita mukaan 

la 26.8. Seurat Pappilassa, mukana 

entiset kirkkoherrat Klaus Malmivaa-

ra ja Kaj-Erik Tulkki 

Syyskuu 

su 24.9. Eläkeliiton tapahtuma, Lii-

kuntahallilla 

Lokakuu 

ke 4.10. Kiitosjuhla vanhustenviikolla 

klo 13.30 

- Palvelukeskus Pakarilla 

su 29.10. Karjalainen yhteislaulutilai-

suus, Keskuskoulun juhlasali 

 

Joulukuu 

su 3.12. Petri Laaksonen Suomi 100-

konsertti kirkossa 

ti 5.12. Virallinen itsenäisyyspäivä-

juhla 

- päivällä päivähoidon ja koululaisten 

juhla ja illalla kaikille avoin tilaisuus 

 

Suomi 100 -tapahtumakalenteri kun-

nan www-sivulla 

 

Punkalaitumen kulttuuritoimi järjestää 

tilaisuuteen bussikuljetuksen tarvitta-

essa.  

 

Tarpeen selvittämiseksi avoinna on 

kysely, jollaselvitetään, paljonko läh-

tijöitä olisi, mistä tulijoita olisi ja mil-

lä aikataululla oltaisiin liikenteessä. 

Kuljetus tulisi maksamaan jonkin 

verran.  

Vanhan kirjallisuuden päivät järjeste-

tään perinteisesti juhannuksen jälkeen 

pe 30.6.– la 1.7.2017 Sylvään koululla 

Vammalassa.  Tapahtumaan on vapaa 

pääsy.  

 

Lauantaina 1.7 klo 13-14 haastatel-

laan Tellervo Koivistoa teemalla 

”kuinka Tellervo Koivistosta tuli Tel-

lervo Koivisto."  

Kyselyyn voi osallistua kunnan verk-

kosivulta: ajankohtaiset tiedotteet  -> 

kysely bussikuljetuksen tarpeellisuu-

desta   

 

 

 

 

 

Sivu 6 

Kesäteatteri ja kaikkien aikojen maatalousnäyttely heinäkuussa 

Suomi 100 –juhlavuoden tapahtumia  

Bussilla Vammalaan Tellervo Koiviston haastatteluun? 

Kaikkien aikojen maa-

talousnäyttely 

1.-2.7.2017 klo 10-17 

 
Punkalaitumen kotiseutuyh-

distys 

Yli-Kirran museo 

puh. 040 1990 680  

Koiramäentie 1 



Perustamisvuosi 1639 

Asukasluku 31.12.2016: 3004 

Pinta-ala 362,85 km2 

- maata 358,14 km2 

- vettä 4,71 km2 

Asukastiheys 8,4 as/maa-km2 

Maakunta Pirkanmaa 

Seutukunta Lounais-Pirkanmaan seutukunta 

Vesilahdentie 5 
31900 

PUNKALAIDUN 
 

 P UNKA LA ITU MEN  K UNTA 

Kesäliikuntapäivä Vehkajärven hulaba-

loo 11.6  

Seurakunta, 4H –yhdistys 

Tanssitunteja Särkässä klo 15.15, SUP-

lautailua järvessä, saunontaa, kajakki-

melontaa, pomppulinna. Kesäkioski Mau-

kas ja lähetyksen Kahvila.  

Kivirannan sauna 

Itäinen Rantatie 24 

Särkän lava 

Särkäntie 160 

 

 

 

 

Terhokerho ja katuliitutaidetta ulkosal-

la 5.6 klo 17 alkaen 

Pakari  

Iso-Jaakkolantie 26 

 

Puistoperhekahvila Emmanpuistossa 

MLL,  

Alk. 6.6.2017 klo 10:00 - 12:00  

Tarjolla on kahvia, mehua ja keksejä sekä 

juttu- ja leikkiseuraa.  

Emmanpuisto, Riissuontie 4  

 

 

Särkän keskiviikkotanssit  

23.8 asti 

klo 20-01 

Särkän lava 

Särkäntie 160 

 

 

 

Yhteislaulua Pietarinaukiolla 

Keskiviikkoisin klo 18 28.6 alkaen  

 

Seurat Pappilan sinisessä salissa 26.8 

klo 16 

Kostilantie 67 

 

 

Muita aktiviteetteja  

Vapaa-aikapalvelut: 040 138 2312 

tiina.makiranta@punkalaidun.fi 
 

Kulttuuripalvelut: 0400 506 814  
kulttuuri@punkalaidun.fi 

Yhteisöllinen kasvuympäristö 

Facebook: 

Punkalaitumen kunta 

Punkalaitumen kulttuuri– ja kirjastopalvelut 

Kaunis ja virkeä Punkalaidun 


