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JUHLAGAALA 

   

 

Itsenäisyyspäivän aattona 

5.12 klo 17:30 kahvitarjoilu 

yhteiskoulun ruokalassa.  

 

Juhlagaala liikuntahallilla 

5.12 klo 19 alkaen.  

Vieraiden vastaanotto,  juh-

lapuheita, tanssiesitys, elä-

vää musiikkia, Punkalaitu-

men kuorot. 

 

Juhlapuhujana 4H:n toimitus-

johtaja Tomi Alakoski 

 

Ohjelman jälkeen buffet-

illallinen ja tanssia tanssior-

kesteri Tähtikartan tahtiin 

Illalliskortti 22€, ostettavissa 

ennakkoon kirjastolta ja 

kunnantalolta. 

Liikuntahalli 

Vesilahdentie 11 

 

Juhla-asu. Kunniamerkit.    

 

  

 

 

TÄYTYY TAH TOA, TÄYTYY USKOA, TÄYTYY USKA LTAA 

Miina Sillanpään 150-

vuotisjuhlanäyttely kirjastolla mar-

raskuussa.  

 

Miinan Sillanpään tarina on kasvu-

kertomus köyhän torpan tytöstä 

ministeriksi ja kietoo sisäänsä suo-

malaisen hyvinvointiyhteiskunnan synnyn vaiheita. 

Miinan elämäntyössä punaisena lankana kulkee 

vähäosaisten auttaminen – kansalaisoikeudet, sivis-

tys, tasa-arvo, sosiaaliturva. 

 

Urjalantie 30C 

 

 

 

 

 

 

Voi hyvin! 
Kulttuuri- ja vapaa-

aikatoimen tiedote 

16.11.2017 3/2017 
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TYÖNHAKUKAHVILA 

JOKA TOINEN VIIKKO  

Joka toinen tiistai parittomilla 

viikoilla 

11:30-13..  

Työnhakukahvilassa on tar-

jolla tietoa, vertaistukea ja 

puhtia työnhakuun. Tulossa 

on myös teemapäiviä, joita 

suunnitellaan kävijöiden toi-

veiden mukaan. 

Urjalantie 30 

 

VARTIOLAN VALAIS-

TUS UUSIUTUU 

Liikuntapaikkojen kehittämis-

hanke etenee. Vartiolan kentällä 

voi kytkeä valot jatkossa päälle 

itse. Valaistua aluetta on myös 

aiempaa enemmän. Kentällä 

siirrytään Led-tekniikkaan joka 

säästää sähköä ja ympäristöä. 

 

 

 

 

JOULUKONSERTTI 19.11. KLO 16 

Mäenpään työväentalo täyttyy pe-

rinteisistä ja klassisista joululauluis-

ta –jazzsovituksin.  

Musiikkia voi kuvata rauhalliseksi, 

tunnelmalliseksi, traditionaaliseksi 

vocaljazziksi. Mariah Hortans / M 

Sandberg Duo on esiintynyt aktiivi-

sesti suomessa sekä tehnyt kaksi 

kiertuetta USA:ssa. 

Vapaa pääsy! 

Mäenpään työväentalo     

Lauttakyläntie 58 

31900 PUNKALAIDUN 

 

AIKUISTEN LUKUVINKKIPIIRI MYÖS VERKOSSA 

Punkalaitumelaisten ja kirjaston lukuvinkkeihin voi tutustua myös 

kirjaston Facebook –ryhmässä Lukuvinkit. 

 

Vinkit nousevat työikäisten rytmissä elävästä lukuvinkkipiiristä, joka 

kokoontuu kerran kuussa.   

 

Pe 24.11 klo 18:15 -19:15   

Kirjasto, Urjalantie 30C 

 

ASIAKASRAATIIN LUCIANPÄIVÄN PIKKUJOULUTUNNELMISTA 

Mielipiteitä, musiikkia, jouluisia novelleja, heijastinpaja, elävää musiikkia, palvelutoivekuusen koristelu! 

Haluatko keskustella kunnan tarjoamista palveluista, laadusta, määrästä, tarpeellisuudesta, ideoista .. sekä kai-

kesta muusta. Nyt on mahdollisuus lähteä mukaan vaikuttamaan vapaa-aikatoimen sekä kirjasto- ja kulttuuri-

toimen yhteiseen asiakasraatiin. Kutsumme kiinnostuneet pikkujouluihin 13.12 klo 17-19. Kuunnellaan elävää 

musiikkia ja koristellaan kuusi palvelutoiveilla, ideoilla ja tulevaisuudella sekä kuunnellaan jouluinen novelli.   

Asiakasraadissa on lupa kysyä askarruttavia kysymyksiä, kertoa havaintoja palveluista ja ideoida uutta.  
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Ke 13.12 klo 17-19. Kirjasto, Urjalantie 30C 

 

SÄHKÖKIRJA ON TARVITTAESSA SUURITEKSTINEN 

Sähkökirjan lukukokemus on yllättävän lähellä tavallista 

painettua kirjaa. 

Monelle voi olla yllättävä tieto, että sähkökirjan sivumäärää 

voi muuttaa; Jos kirjasimen kokoa tai tyyliä vaihtaa, kirjan 

sivumäärä vaihtelee sen mukaan.  Heikkonäköisen lukijan 

on mahdollista valita myös huomattavan suuri kirjasinkoko. 

Tämä on iloinen asia, koska tarjolla olevan painetun suuri-

tekstisen kirjallisuuden määrä on kovin vähäinen.  

Pirkanmaan kirjastojen sähkökirjakokoelmassa on n. 2800 

nimekettä. Valikoimassa on myös äänikirjoja, joita voi kuunnella suoraan omalta koneeltaan. Laina-aika on joko 1 

tai 14 vuorokautta. Lainassa olevat kirjat näkyvät palvelussa harmaana. Ilmoittamalla sähköpostinsa järjestel-

mään, teoksen voi myös varata. Sakkomaksuja ei sähkökirjoista toistaiseksi mene. Kun laina-aika päättyy, kirja ei 

enää avaudu.  

Palveluun kirjaudutaan omalla kirjastokortin numerolla sekä henkilökohtaisella PIN-koodilla. Ellei tunnuslukua 

ennestään ole, sen saa käymällä missä tahansa PIKI-kirjastossa. Kirjastokortti tai henkilötodistus mukaan. Sähkö-

kirjapalvelun osoite on www.ellibslibrary.com . Aloitussivulta valitaan pudotusvalikosta PIKI –kirjastot, ellei 

sivusto automaattisesti avaudu pikin kokoelmasivulle.  

Sähkökirjaa voi lukea tietokoneella, tablettitietokoneella tai jopa älypuhelimella. Lukemiseen tarvitaan Internet –

yhteys sekä joko nettiselain tai Ellibs –yrityksen omalla sovellus, jonka saa ladattua verkkokaupasta.  Sähkökirja-

kokoelma on käytettävissä kaikkina vuorokaudenaikoina ja viikonpäivinä.  

www.ellibslibrary.com  

 

OSALLISTU JA VAIKUTA KUNNAN VERKKOSIVULL A 

 

Kesästä lähtien kunnan verkkosivulla on voinut 

osallistua ja vastata kyselyihin.  

Nyt sivulla kysytään, mitä punkalaitumelaisia 

perinteitä ja tapoja tiedät.  

 

eRaatiin voi myös ehdottaa kysymyksiä. Samanaikaisesti voi olla myös useampi kysymys - onko sinulla ideaa tai 

ajatusta, mitä kuntalaisilta voitaisiin kysyä? 

eRaati –palvelua ylläpitää kunta, kunta@punkalaidun.fi 02 760 801 

 

http://www.ellibslibrary.com/
http://www.ellibslibrary.com/
mailto:kunta@punkalaidun.fi
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HOHTOBILEET!!  

   

 

 

TERVETULOA 

HOHTOBILEISIIN 

KESKUSKOULULLE 
pe 1.12 

Aikataulu: Eskari ja ala-

koululaiset klo 17.30-20.00 

Ylä-koululaiset + vanhemmat 

klo 21.00-24.00, yläikäraja 20v 

Sisäänpääsymaksu 3€ 

Buffetti, mahtavaa musiikkia 

ja tunnelmaa, kasvomaalaus-

ta, kilpailuja 

Tilaisuus on päihteetön! 

Nähdään Bileissä! 

 

PÄIHTEETÖN TILAISUUS! 

 

 

 

 

ETSIVÄ NUORISOTYÖ PUNKALAITUMELLA 

Suunta hukassa?  

Sastamalan ja Punkalaitumen seudun 

etsivä nuorisotyö tukee, auttaa ja ohjaa 

koulutukseen tai työelämään hakeutu-

misessa, sekä muiden palveluiden tar-

peen kartoittamisessa. Etsivä nuorisotyö 

on alle 29-vuotiaille nuorille suunnattua 

maksutonta, vapaaehtoisuuteen ja nuo-

ren itsensä antamiin tietoihin perustu-

vaa motivointia ja oman paikan etsimistä.  Syyskuussa Etsivinä nuori-

sotyöntekijöinä aloittivat Henriikka Mikkola ja Reetta Nieminen.  

Punkalaitumella Etsivän nuorisotyön tavoittaa keskiviikkoisin kir-

jastolla, osoitteessa Urjalantie 30. 

Reetta Nieminen puh. 040 543 4580  

Facebook: Etsivä nuorisotyöntekijä Reetta 

 

KYNTTILÄUINTI UIMAHALLILLA 

Suosittu kynttiläuinti rantautuu Punkalaitumelle: Rentoudu jouluhuli-

noiden jälkeen hämärän tunnelmallisessa kynttilänvalossa ja rauhoit-

tavan musiikin säestyksellä. 

Torstaina 4.1. klo 16-19 

 uimahalli on joulutauolla 22.12 - 3.1. 

Vapaa-aikatoimen järjestämät vesijumpat jäävät joulutauolle viikol-

la 50. Vesijumppia ei 5-6.12. Vesijumpat pyörähtävät uudelleen käyn-

tiin viikolla 2.  

 

JOULUASKARTELUPAJA KIRJASTOLLA 

Tehdään joulukortteja ja joulukoristeita erilaisista materiaaleista. Mate-

riaalimaksu 2€. Tule silloin kun pääset. Paja avoinna 8.12 klo 7-18.30, 

9.12 klo 10-13.30 ja 10.12 klo 10-13.30. 

Lisätiedot 4H-yhdistyksestä Ellalta p. 0401872603 
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NUORISOTILATOIMINTA 

Nurkkaputkan avoin nuorisotilatoi-

minta avoinna: 

3-6 luokkalaisille: TI klo 15-17 

yli 13- vuotiaille: KE ja PE klo 15-19 

ja parittomien viikkojen TI klo 18-

19.30. 

Nurkkaputka on punkalaitumelaisil-

le nuorille ja lapsille tarkoitettu tila, 

jossa on mahdollista viettää vapaa-

aikaa hengaillen, pelaillen, surffailen 

ja seurustellen. Tarjolla on aina väli-

palaa. Putkalla on paikalla ohjaaja, 

joka on mukana viettämässä aikaa 

nuorten ja lasten kanssa. 

Toiminta jää joulutauolle vkolla 50. 

Toimintaa järjestää yhteistyössä 

Punkalaitumen kunnan vapaa-

aikatoimi, Punkalaitumen 4H-

yhdistys ry ja Punkalaitumen seura-

kunta.  

Nurkkaputka, Lauttakyläntie 2 

Lisätiedot: Ellalta/4H p.0401872603. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKUNTARYHMÄT 

Punkalaitumen kunnan vapaa-aikatoimi tarjoaa mm. tuoli-

jumppaa, asahia, toiminnallista lihaskuntoharjoittelua, temppu-

kerhoa ja kiipeilykerhoja. Mukaan voit tulla milloin vain, ei 

ilmoittautumista, ei osallistumismaksuja. Kts. tarkemmat tiedot 

www.punkalaidun.fi tai soita p. 0401382312.  

Vapaa-aikatoimen järjestämät liikuntaryhmät jäävät joulu-

tauolle vkolla 50. Liikuntaryhmät pyörähtävät uudelleen käyn-

tiin jälleen vkolla 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MAKSUTONTA KOKOONTUMISTILAA TARJOLLA 

Seura- ja yhdistystoimijoilla on mahdollisuus varata käyttöönsä 

maksutta torinlaidalla olevaa toimintanurkkaa. Tilan varauska-

lenteri näkyy reaaliaikaisena kunnankotisivuilla. Kotisivujen 

kautta on mahdollisuus tehdä myös tilaan varauksia.  

https://www.punkalaidun.fi/varauskalenteri/index.tmpl?sivu_i

d=9333 

Lisätiedot Tiinalta 040 1382312 / tiina.makiranta@punkalaidun.fi 

IKÄNURKKA KEVÄTKAUDELLA 

Toimintanurkka, torin laidalla. Ikäihmisten matalan kynnyk-

sen kokoontuminen. Luento  

11.1 klo 9-11, 25.1 klo 9-11 8.2, 22.2, 8.3, 22.3, 5.4, 19.4, 3.5 

  

http://www.punkalaidun.fi/
https://www.punkalaidun.fi/varauskalenteri/index.tmpl?sivu_id=9333
https://www.punkalaidun.fi/varauskalenteri/index.tmpl?sivu_id=9333
mailto:tiina.makiranta@punkalaidun.fi
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ASIOINTIPISTE OTETTU HYVIN VASTAAN 

Yhteispalvelupiste muutti elokuussa kunnantalolta kirjastolle ja 

muuttui Asiointipisteeksi. Uudistettu toimintamalli on pyörähtä-

nyt käyntiin hyvin. Kiireisimpinä päivinä Asiointipiste on valitet-

tavasti hetkittäin ruuhkautunut, joten toiminnassa on otettu käyt-

töön vuoronumerot. Näin asiakas voi rauhassa katsella kirjoja ja 

lukea lehtiä vuoroaan odottaessaan. Asiointipisteelle voi myös 

varata ajan etukäteen puhelimitse tai käymällä Asiointipisteessä. 

Näin toivotaan tehtävän etenkin, jos ennakkoon on tiedossa että 

asian hoitaminen vie aikaa.  

Asiointipisteen palveluneuvojalla ei ole pääsyä Kelan tietoihin 

joten asioimaan tullessaan kannattaa ottaa mukaan pankkitun-

nukset. Niillä on mahdollista yhdessä kirjautua Kelan omille 

sivuille, tehdä hakemuksia ja katsoa aikaisemmat päätökset ja 

käsittelytilanne. Asiakkailta on tullut positiivista palautetta uu-

distuneesta toiminnasta, palautetta ja ideoita toimintaan otetaan 

mielellään vastaan myös jatkossa. 

 

KOKO PERHEEN JOULUJUHLA SU 3.12. LIIKUNTAHALLILLA 

 

Tervetuloa viettämään koko perheen joulujuhlaa ja lasten Suomi 

100 -juhlaa vanhanajan tyyliin! Juhla alkaa klo 13 kulttuuriosuus-

kunta Uulun tarinakonsertilla "Mistä tuntee joulun?", kesto n. 45 

min. Konsertin jälkeen on n. puolen tunnin tauko. Tauon jälkeen 

isommille lapsille Uulun työpaja 14.15-15.00, jossa tehdään uusi 

oma joululaulu.  

Klo 14-16 Valokuvaaja Ari Suonpää valokuvaa lapsia jouluisissa 

lavasteissa. Kuvausvuoroa odotellessa on mahdollisuus askarrella 

käpytonttuja ja maistella riisipuuroa, pipareita ja mehua. Klo 15 

joulupukki vierailee juhlassa ja hänellä on varattuna pieni paketti 

kaikille lapsille. Juhla on maksuton ja avoin kaikille lapsiperheille. Tapahtuman järjestää MLL:n Punkalaitumen 

yhdistys yhteistyössä Punkalaitumen kunnan kanssa ja sen toteuttamiseen on saatu NIVEA:n stipendi. 

 

SUPERSUOSITTU MIMMIT LIIKKUU LAITUMELLA TULEE TAAS! 

MLL:n Punkalaitumen yhdistys järjestää hyvinvointipäivän Mimmit Liikkuu Laitumella 13.1.2018 Punkalaitumen 

liikuntahallilla (Vesilahdentie 11). Tehokkaat ja monipuoliset jumpat klo 9-16, ohjaajina tutut kasvot viime kerral-

ta! Paikalla myös Sasky:n kosmetologiopiskelijat tekemässä hoitoja. Liput 15 euroa/jäsen, 20euroa/ ei jäsen, lippu-

ja saatavilla Kahvila Myötätuulesta 1.12. alkaen. Lisätietoa punkalaidun.mll.fi 
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KIELIKAHVILASSA KUULTUA 
 

Lauantaina 11.11. ulkona on 

syksyinen harmaa keli, mutta 

kirjastolla on lämmin tunnelma. 

Kielikahvilaan on saapunut 

kolme naista ja kolme poikaa. 

Pojat löytävät pelihyllystä Alias 

pelin, jota alamme yhdessä ih-

mettelemään. Pelihän on loista-

va tapa harjoitella suomenkiel-

tä! Muutaman kierroksen jäl-

keen siirrymme naisten kanssa 

kahvipöytään, lapset asettuvat 

taloksi katselemaan telkkaria.  

Paikalla ovat Fatima ja Bushra 

Syyriasta sekä Sirkka Punkalai-

tumelta. Fatima kertoo olleensa 

suomessa nyt vajaa kaksi vuotta 

kun taas Bushra on ollut suo-

messa vasta puolisen vuotta. 

Bushra ja Sirkka ovat käyneet 

kielikahvilassa kaksi kertaa, 

Fatima on ollut paikalla lähes 

joka kerta syksyn aikana. Fati-

ma kertoo, että kielikahvilassa 

istutaan teetä tai kahvia juoden 

ja puhutaan kaikesta: koulusta, 

työstä, suomesta…  

Fatima ja Bushra kertovat käy-

vänsä kielikahvilassa koska 

haluavat puhua suomea. Sirkka 

kertoo osallistuvansa jotta tu-

tustuisi Punkalaitumelle muut-

taneisiin uusiin ihmisiin sekä 

maahanmuuttajiin. Kun poh-

dimme mitä muuta kielikahvi-

lassa voisi tehdä, keksii Sirkka 

vierailut kunnan palveluissa, 

esimerkiksi kesällä voisi käydä 

museolla! 

Tunti vierähtää nopeasti, koti 

kutsuu Bushraa ja Fatimaa. En-

nen lähtöään naiset kutsuvat 

meidät teelle ja syömään ko-

teihinsa. Tähän kutsuun kannat-

taa vastata myöntävästi, Syyria-

lainen ruoka kun on todella 

maukasta ja seura mitä mai-

nioin!  

Kielikahvila kirjastolla joka 

toinen lauantai. Seuraavat ta-

paamiset 2.12 ja 16.12 klo 12

 

TERVETULOA SATAOPISTOON!  
  

Huittisten seudun kansalais-

opisto ja Euran kansalaisopisto 

yhdistyvät 1.1.2018.  

Uuden opiston nimeksi tulee 

Sataopisto. Vaikka opistot yh-

distyvät, toiminta jatkuu edel-

leen jokaisella paikkakunnalla 

ihan kuten ennenkin. 

Sataopiston rehtoriksi on valittu 

FM, musiikinopettaja Virpi Ha-

via Harjavallasta. Opiston pää-

toimisia opettajia ovat taito- ja 

taideaineiden opettaja Elina 

Törmä ja kieltenopettaja Erja 

Moilanen. Palvelusihteerinä 

toimii Huittisissa Sirpa Tatti. 

Tuija Viinamäki toimii puolet 

työajastaan opiston toisena pal-

velusihteerinä Eurassa. 1.4.2018 

opistossa aloittaa myös toinen 

taito- ja taideaineiden opettaja. 

Uusia kursseja Punkalaitumella 

ovat mm. Keppihevonen ompe-

lemalla, Vire-lavis senioreille ja 

Itsetehty saippua. Ohjelmassa 

on uutuutena myös opastetut 

kierrokset Punkalaitumen kir-

kon seutua, Kierros Yli-Kirran 

talonpoikaismuseolla ja Talsi-

taan pitäjän raitilla. Kesäkuun 

alkupuolella on tarjolla 7-9 -

vuotiaille lapsille Aurinkotaide -

kurssi, jolla maalataan, piirre-

tään, rakennellaan ja muovail-

laan. 

Ilmoittautuminen kevään kurs-

seille alkaa ke 13.12.2017 klo 

9.00. Painettu esite jaetaan joka 

talouteen to 14.12. Opetusoh-

jelma löytyy jo aiemmin opiston 

kotisivuilta. 

Tervetuloa kursseille! 

Virpi Havia, Sataopiston rehtori
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 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 

 

 

KAUNIS JA VIRKEÄ PUNKALAIDUN 
 

Facebookissa sivuna toimiva 

ryhmä on kerännyt yli 300 koti-

seudusta pitävää henkilöä seu-

raamaan paikkakunnan kau-

neutta. Sivulla halutaan tuoda 

valokuvin esiin kaikkea sitä, 

mikä tekee Punkalaitumesta 

kaunista, positiivista ja tavoitel-

tavaa kotiseutua. Ryhmään voi 

liittyä vapaasti.  Kuvia voi jul-

kaista vapaasti. Ideana on myös, 

että julkaistuja kuvia voi käyttää 

edelleen vapaasti, aivan erityi-

sesti tilanteissa, joissa tarvitsee 

kuvia maaseudulta –tai Punka-

laitumelta.  

sivu facebookissa:  

Kaunis ja virkeä Punkalaidun 

 

 

 

 

 

 


