
 

  

 

 

UIMAHALLI AVAUTUU 

21.8.2017                                                          

Uudet aukioloajat ovat 

Maanantai klo 13-20 

Tiistai klo 15-20 

Keskiviikko klo 13.30-20 

Torstai klo 15-20  

Perjantai- sunnuntai SULJETTU 

 

 

 

Voi hyvin! 
Kulttuuri- ja vapaa-

aikatoimen tiedote 

18.8.2017 2/2017 

 

ASIOINTIPISTE 

ALOITTAA 

KIRJASTOLLA 

MAANANTAINA 21.8 

   

Asiointipiste sijaitsee kirjaston 

info-pisteellä. Palvelupiste on 

esteetön.  

Neuvontaa on maanantaisin 

13-18, torstaisin 9-13 ja 

perjantaisin 13-15. Lisäksi on 

mahdollisuus asioida 

ajanvarauksella.   

Asiointipiste tarjoaa 

neuvontaa kunnan omien 

palvelujen lisäksi mm. KELA-

asioinnissa ja työttömille 

suunnatuissa palveluissa sekä 

sähköisten palvelujen 

käytössä.  

Kirjaston tietopalvelut ovat 

saatavilla samalta 

palvelupisteeltä kirjaston 

palveluaikoina 

kutsupalveluperiaatteella – 

soittokelloa soittamalla. 

Yhteispalvelupisteet 

muuttuvat valtakunnallisesti 

yhdenluukun periaatteella 

toimiviksi Asiointipisteiksi 

Urjalantie 30C. puh.  

040 480 3969 

Elina Koivuniemi 

  

 



UIMAHALLIN HINNASTO 

Kertaliput  

Aikuiset 3,5 €  

Lapset (alle 7v) 1 €  

Lapset, nuoret (7-18v) ja eläkeläiset 2 € 

Sarjaliput  

Aikuiset 30 €  

Lapset (alle 7v) 8 €  

Lapset, nuoret (-18v) ja eläkeläiset 16 € 

Lipun hintaan sisältyy  1,5h uintitiaikaa  

 

Kostilantie 301,p .040 138 2330  tai Katja 

Lappalainen puh. 045 110 9883. 

YHDESSÄ 

KIRJASTOLLA 

 

 

 

ELÄMÄÄ JA ELOKUVIA JATKAA 

Leffaillat klo 18-20 yhteistyössä seurakunnan kanssa: 23.08. 20.09. 

25.10.  22.11. 20.12.  

Illassa katsotaan puhutteleva elokuva, tilaisuuden jälkeen keskustelua 

elokuvasta kahvin ja teen merkeissä. Filmissä voi olla ikäraja, vapaa 

pääsy.    

AIKUISTEN LUKUVINKKIPIIRI 

Työikäisten rytmissä elävä lukuvinkkipiiri, jossa kerrotaan ja kuullaan 

lukuvinkkejä. Mitä on luettu, mistä tykättiin tai ei, suositeltaisiinko? 

Entä mitä seuraavaksi?  Tule kuulemaan ja jakamaan vinkkisi. 

Teetarjoilu.  

 

klo 18:15 -19:15 perjantaisin 18.8. 29.9. 27.10. 24.11 

 

NÄYTTELYI TÄ  

   

Syyskuu: Nyt riittää! / 

Suomen sarjakuvaseura 

Lokakuu: Pirkanmaa 

muotoilee / Modus ry 

Marraskuu: Miina Sillanpää 

Joulukuu: Punkalaitumen Pro 

Patria –taulut 

Kirjasto, Urjalantie 30c 

YLEISÖTILAISUUKSIA  

Punkalaitumen esihistoriaa 

ja arkeologiaa 9.9 klo 11 

Ulla Lähdesmäki, Pirkanmaan 

maakuntamuseo 

Sarjakuvatyöpaja 

20.9 klo 14 

Puutarhan syksy -luento 

pe 22.9 klo 18 

 

Punkalaidun-huippukokous 

Luottamushenkilöt ja 

viranhaltijat keskustelemassa 

yleisön kanssa kunnan 

asioista 28.9 klo 17:30-19 

 

Muotoilu sodanjälkeistä 

Suomea rakentamassa + 

näyttelynavajaiset 

Taina Laaksonen, 

Muotoiluyhdistys Modus 

4.10 klo 17 

 

MUISTA MYÖS! KANSALAISOPISTON KIRJALLISUUSPIIRI (1302401)  

Keskuskoulu  ma 19.00-20.30 joka 4. viikko 4.9.2017-27.11.2017,  8 

oppituntia  8.1.2018-26.3.2018,  8 oppituntia  Marja Uotila Kurssimaksu 

30,00. Tule keskustelemaan kerran kuukaudessa kirjoista, kirjallisuudesta 

ja niiden herättämistä ajatuksista yhdessä viihtyen ja erilaisia näkökulmia 

esille tuoden. Uudet jäsenet tervetuloa! Ei ennakkoilmoittautumista 



TYÖNHAKUKAHVILA JA UUTISTUPA VUOROVIIKOIN 

 

vuoroviikoin tiistaisin 11:30-13. Uutistupa parittomilla viikoilla 11.9 alkaen, työnhaku parillisilla viikoilla, alkaen 

5.9.  

Työnhakukahvilassa on tarjolla tietoa, vertaistukea ja puhtia työnhakuun. 

Tulossa on myös teemapäiviä, joita suunnitellaan kävijöiden toiveiden 

mukaan. 5.9 alkaen. 11:30-13 

Lisätietoja: Elina Koivuniemi, p. 040 660 2425  

Facebook: Ohjaaja Elina Koivuniemi 

elina.koivuniemi@punkalaidun.fi 

 

Uutistuvassa luetaan yhdessä lehtiä ja keskustellaan esim. ajankohtaisista uutisista.  Voidaan katsoa myös tv-

uutiset.  11.9 alkaen. 11:30-13 

 

KIELIKAHVILASSA PUHUTAAN SUOMEA  

 

Joka toinen lauantai (jatkossa mahdollisesti myös 

maanatai-ilta) kokoontuva kielikahvila on tilaisuus ja 

paikka jossa voi rohkaistua puhumaan ja keskustella 

suomeksi. Samalla tutustutaan paikkakunnan ihmisiin ja 

yhdistysaktiviteetteihin. 

 

Kirjasto la 26.8 klo 12-13:30  

 

TUOLIJUMPPAA TIISTAISIN 

 

Varttuneemmalle väelle suunnattu tuolijumppa laittaa veren 

kiertämään tiistaisin 13-13:30. 

Alkaen 5.9.  

 

Tavataan tuttuja ja lähtiessä vaihdetaan viikon kirjat uusiin! 

 

 

 

 

Osoitteessa Urjalantie 30C 

kaikki näyttelyt, tapahtumat ja 

tilaisuudet kirjastolla ovat 

maksuttomia 



AKTIVITEETTEJA LAPSILLE JA NUORILLE 

SHOW-TANSSITUNTI  

12-20 –vuotiaille nuorille suunnattu tunti on monipuolinen tanssitunti, jossa tanssitaan niin päivän hittien kuin 

jazzin, lattarien, modernin ja musikaalimusiikin tahtiin. Tunnilla otetaan vaikutteita eri tanssityyleistä ja 

osallistuja saavat itse vaikuttaa tuntien sisältöön. Sopii kaikille eikä vaadi aiempaa tanssitaustaa. Maksuton! 

Opettajana Ellisa Ahonen. Tarjoaa kunta / Kaikki liikkuu –hanke.  

Keskuskoulun juhlasali, Vesilahdentie 11, tiistaisin 5.9 alkaen 19:15-20 

KULTTUURIHARRASTUSKE RHO 

Kaiken ikäisten kerhossa mm. perehdytään kuvataiteen tekemisen tekniikoihin, luodaan, tutustutaan draamaan ja 

näytellään sekä luetaan. Lukuvuosien aikana keskiviikkoisin 

yhteiskoulun kuviksenluokassa 15:30-17. Maksuton 

Ohjaajana Jaakko Karjula.  

Lisätietoja: Jari Hjelm, 0400 506 814 

Kulttuuritoimi / Hallituksen kärkihanke 

Yhteiskoulu, kuvaamataidon luokka, 23.8 alkaen 

 

KIIPEILYKERHO LIIKUNTAHALLILLA  

1-3 –luokkalaisille perjantaisin 16-17 8.9 alkaen.  

4-6 luokkalaisille maanantaisin 18:30-19:30 4.9 alkaen 

sisäliikuntavaatteet ja –kengät mukaan.  

Vapaa-aikatoimi / Kaikki liikkuu –hanke 

Liikuntahalli 

 

 

TEMPPUKERHO N. 4-6 –VUOTIAILLE 

Harjoitellaan yhdessä liikuntaleikkejä ja liikuntapelejä rennolla mielellä. Ohjaajana Almina. Vanhemmilla 

mahdollisuus osallistua samaan aikaan salin toisella puolella toiminnalliseen lihaskuntoharjoitteluun. 

Lisätietoja: Ella Liimatainen 040 5862250 

Liikuntahalli. Maanantaisin 16:30-17:30. Kerho alkaa viikolla 36.  

Ei syyslomalla.  

By Punya (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], 



 

SÄBÄKERHOT, PALLOILUKERHOT 

Alkaen viikolta 36, ei syyslomalla 

 

SÄBÄ 

Tiistaisin ya – lukio tytöt 15:30-17 

Keskiviikkoisin ya – lukio pojat 15:30-17 

Lisätietoja: Ella Liimatainen 040 5862250 

PALLOILU 

Maanantaisin ya – lukio 20-21:30 

Torstaisin kaikille avoin 16:30-17:30 

Liikuntahalli 

4H-KERHOT SYKSY 2017    
Pohjoisseudun- kyläkerho 6-99- vuotiaille tytöille ja pojille,  naisille 

ja miehille. Vaparilla, joka toinen keskiviikko klo 18-19.30. (Alk. 

27.9-13.12, ei 6.12.) Ei ennakkoilmoittautumista. Kyläkerhossa mm. 

muistellaan ja leikitään vanhoja perinneleikkejä, leivotaan perinteisiä leivonnaisia ja tutustutaan vanhanajan 

leluihin ja tehdään niitä yhdessä. Kyläkerho on tarkoitettu kaikille 6-99 -vuotiaille. Mukaan saa tulla yksin, kaksin 

tai vaikka koko perheen kanssa. Myös alle 6-vuotiaat lapset tervetulleita vanhempien seurassa. Ohjaajana Satu 

Rannikko ja Hanna Uusi-Kuitti. Ei ilmoittautumista. 

Keskustan –kerho 6-12 –vuotiaille tytöille ja pojille, Yrittäjätalon kerhotiloissa, torstaisin klo 17.15-18.45. (Alk. 

14.9.) Ei ennakkoilmoittautumista. Kerhossa tehdään erilaisia tehtäviä top-tehtäviä; askarrellaan, kokkaillaan, 

leikitään ja pelataan. Ohjaajina Vilhelmiina Vierjoki, Alina Niemelä ja Noora Mykrälaakso. Ei ilmoittautumista.  

Kuvataidekerho 7-12 –vuotiaille tytöille ja pojille, kirjastolla, sunnuntaisin klo 17-18.30. ( Alk. 17.9-29.10, ei 

syyslomalla.) 6 kertaa. Ilmoittaudu 8.9. mennessä Ellalle p.0401872603. Kuvataidekerho sopii kaiken tasoisille, 

askartelusta, maalaamisesta ja piirtämisestä innostuneille lapsille. Kauden aikana käydään läpi eri tekniikoita 

sekä käytetään monipuolisesti eri materiaaleja. Esimerkiksi piirtämistä eri perspektiiveistä, mobilen tekoa, oman 

huoneen värimaailman suunnittelua ja pienoisrakentamista. Ohjaajana Heli Karjula.  

Kokkailukerho 8-13–vuotiaille tytöille ja pojille, Keskuskoulun opetuskeittiöllä, joka toinen maanantai klo 

18-19.30. ( alk. 11.9.) Ilmoittaudu 8.9 mennessä Ellalle p.0401872603. Kerhossa opetellaan tekemään makeaa ja 

suolaista purtavaa. Ilmoittaudu mukaan 8.9 mennessä Ellalle p.0401872603. Mukaan mahtuu 8 kerholaista. 

Ohjaajina Ella Liimatainen ja Elli Nikula.  

Jouluaskartelupaja 6-99- vuotiaille tytöille ja pojille, Kirjastolla, 8-10.12.2017. Tehdään joulukortteja ja 

joulukoristeita erilaisista materiaaleista. Materiaalimaksu 2 €. Tule silloin kun pääset. 8.12 klo 17-18.30, 9.12 klo 

10-13.30 ja 10.12 klo 10-13.30. Ohjaajana Heli Karjula.  

 

Mukaan sisäliikuntavarustus, maila sekä 

vesipullo! 

 

Palloilukerhoon osallistujat saavat vaikuttaa 

siihen, mitä pelataan! 

Torstaisin kaikille avoin 

palloilukerho! 



AVOINTA 

NUORISOTILAA TORILLA 
 

 

 
 

 

 

 

 

OSALLISTU JA VAI KUTA!  

Nuori, kun haluat vaikuttaa, tai vanhempi, kun nuoriin liittyvät asiat 

ovat sydämellä: Ota yhteyttä nuorisovaltuustoon.  

nuorisovaltuusto@punkalaidun.fi 

Nuorisovaltuustoon voi asettua ehdolle alle 29-vuotias kuntalainen. 

 

 

 

KIRJASTOS TA LAUTAPELEJÄ, ELOKUVIA –  JA LUKEMIS TA 

Kirjastossa voi pelata lautapelejä ja pelejä lainataan myös kotiin.  

Osaa elokuvia voi myös katsoa paikan päällä.  Valikoimassa on myös leffoja, joita ei 

välttämättä saa muualta.   

Sohvilla voi röhnöttää ja lukea yhdessä. 

 

Syksyllä on kiva harrastaa!  

Muista myös: 

 VPK, partio, futsal, salibandy, MLL, Kunnon 

yleisurheiluharkat, kansalaisopiston kurssit,  

lukeminen, Porttikallio… 

 

NURKKAPUTKA 

   

Nurkkaputka on avoinna 
keskiviikkoisin klo 15-19 ja 

perjantaisin klo 15-19, 

alkaen 16.8.2017. 

Nurkkaputka on 

punkalaitumelaisille 
nuorille tarkoitettu tila, 

jossa on mahdollista viettää 

vapaa-aikaa hengaillen, 

pelaillen, surffaillen ja 

seurustellen tai miten 

tahansa kuinka kunkin 

omaan tyyliin sopii. 

Nurkkaputkalla on tarjolla 

kahvia, mehua ja muuta 

särvintä kaikille nurkan 

nuorille. Putkalla on aina 

täysi-ikäinen 

aikuinen mukana 

viettämässä aikaa nuorten 

kanssa. 

Tällä hetkellä 

nuorisotilatoimintaa tuottaa 

Punkalaitumen kunnalle 

Punkalaitumen 4H-yhdistys 

ry. 

4H PUNKALAIDUN 

punkalaidun@4h.fi 

puh. 040 187 2603 

 

mailto:nuorisovaltuusto@punkalaidun.fi


MOLSIKSTA, 

ALTAASEEN! 
 

KANSALAISOPISTON VESILIIKUNTARYHMÄT 

8304401 VESIJUMPPA 1  

ti 11.00-11.45  

5.9.2017-28.11.2017, 12 oppituntia  

9.1.2018-3.4.2018, 12 oppituntia  

Anu Isokallio  

Kurssimaksu 60,00  

Ilmoittaudu 31.8.2017 mennessä  

Tehokasta vesijumppaa musiikin ja välineiden avulla. 

Kurssimaksu sisältää uimahallimaksun. Ilmoittautuminen alkaa 

24.8.2017 15.00.  

8304403 VESIJUMPPA 2  

Uimahalli  ke 19.30-20.15  6.9.2017-29.11.2017, 12 oppituntia 

10.1.2018-4.4.2018, 12 oppituntia. Anu Isokallio. Kurssimaksu 

60,00. Ilmoittaudu 31.8.2017 mennessä. Tehokasta liikuntaa 

reippaan musiikin tahdissa toisinaan välineitä apuna käyttäen.  

Kurssimaksu sisältää uimahallimaksun. Ilmoittautuminen alkaa 

24.8.2017 15.00.  

8304402 VESIJUMPPA 3  

Uimahalli  ke 20.15-21.00 6.9.2017-29.11.2017, 12 oppituntia 

10.1.2018-4.4.2018, 12 oppituntia Anu Isokallio Kurssimaksu 

60,00 Ilmoittaudu 

31.8.2017 mennessä  Tehokasta vesijumppaa musiikin  tahdissa 

välineiden avulla. Kurssimaksu sisältää uimahallimaksun. 

Ilmoittautuminen alkaa 24.8.2017 15.00.  

 

 

 

 

 

 

VESILIIKUNTARYHMÄT 

   

Vapaa-aikatoimen tarjoamat 

vesiliikuntaryhmät  

UIMAHALLIMAKSUN HINNALLA  

3,50€ 

EI 

ENNAKKOILMOITTAUTUMISTA! 

045 110 9883 / Katja Lappalainen 

ALLAS-LAVIS  

Tiistaisin 18:30-19:15. Laviksessa 

yhdistyvät vesijumppa ja tanssi 

lavatanssimusiikin tahtiin. Tunnin 

aikana liikutaan vedessä 

tanssiaskelin, humpasta rockiin. 

Liikkeet on sovellettu 

lavatanssiaskelista veteen sopiviksi. 

Sopii kaikille ja kaiken ikäisille! 

 

VESIJUMPPA 

Keskiviikkoisin 14 – 14:40. Koostuu 

helposta mutta tehokkaista sykettä 

nostavista ja lihaskuntoa sekä 

liikkuvuutta parantavista liikkeistä, 

joista osa tehdään tangosta kiinni 

pitäen. Tunti sopii eläkeläisille tai 

juuri liikunnan aloittaneille 

 

TEHOVESIJUMPPA  

Torstaisin 18:30-19:15 

Tehokasta vesijumppaa reippaan 

musiikin tahdissa. Sisältää niin 

sykettä nostavia kuin lihaskuntoakin 

parantavia harjoitteita eri välineitä 

apuna käyttäen. Lopussa venytellään 

kevyesti.  

 

 

 



IKÄNURKKA PUNKALAITUMELLA 
  

Ikänurkka 

Punkalaitumella 

Punkalaitumen  ikäihmisten 

matalan kynnyksen 

palvelupiste, Ikänurkka on 

avoinna torstaisin klo 9.00-11.00 

kerran kuukaudessa nuorisotila 

Nurkkaputkan tiloissa, torin 

laidalla. Ikänurkka on 

neuvonta- ja palvelupiste sekä 

avoin keskustelupaikka 

ikäihmisille. Jokaiselle kerralle 

on sovittu teema, josta on info 

klo 10.00 alkaen. Tämän jälkeen 

infon pitäjä voi jäädä 

keskustelemaan ja vastaamaan 

kävijöiden kysymyksiin. 

Yhteyshenkilönä 

Punkalaitumella on Katariina 

Anttila (puh. 040-1382561)  

 

Ikänurkka on avoinna syksyllä 

2017 seuraavasti: 

14.9, 12.10, 9.11, 7.12. 

Ikänurkan aamukahvit 

28.9. ja 26.10 ja 23.11.. klo 9.00-

11.00  Ikänurkassa. Ohjelmassa 

liikkuva kirjasto rupattelua, 

pelejä ja kahvittelua. 

 

Toimintanurkka, Torilla, 

Lauttakyläntie 1

 

OPISTON SYKSYSSÄ LAAJA TARJONTA 
  

Huittisten seudun 

kansalaisopisto tarjoaa 

Punkalaitumella syksyllä mm. 

espanjan alkeita ja englannin 

aktivointikursseja.  

Ohjelmassa on myös 

musiikkileikkikoulua, piirustus- 

ja öljyvärimaalauskurssia, 

pianonsoiton yksilöopetusta, 

kitaransoittoa, ukulelea, 

kuoroja, kädentaitoja ja teknistä 

työtä, sekä laaja valikoima 

liikuntapainotteisia kursseja 

kuntonyrkkeilystä joogaan. 

Tutustu tarjontaan verkossa  

www.huittinen.fi -> 

kansalaisopisto.   

Painettuja ohjelmia on saatavilla 

kirjastosta.  

Ilmoittautuminen opiston 

kursseille alkaa 24.8 klo 15.  

Ilmoittautuminen tapahtuu 

verkossa tai joillain kursseilla 

paikan päällä.  

Työttömät ja maahanmuuttajat 

ovat oikeutettuja opintoseteliin 

opiston kurssille.

 

 Punkalaitumen kunta 

vapaa-aikatoimi, kirjasto- ja kulttuuritoimi, 

Urjalantie 30 C, 31900 PUNKALAIDUN 

 

Tiina Mäkiranta, 040 138 2312,  Ella Liimatainen 040 5862250, Elina Koivuniemi   

040 480 3969, Jari Hjelm, 0400 506814 kirjasto 040 138 2325 

 

http://huittinen.fi/files/6058/Opetusohjelma_2017-2018.pdf
http://www.huittinen.fi/

