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TOIMINTAVUOSI 2014; TAMMI – TOUKOKUU 

VÄLINESIRKUS 10 – 99 VUOTIAILLE NUORILLE 
 

Välinesirkus syntyi hetken 

mielijohteesta, kun pohdimme uutta 

harrastusmuotoa hiihtolomalle. 

Harrastusta, jossa eri-ikäiset voisivat 

harjoitella yhdessä ilman, ettei 

vanhempien ja nuorten harrastajien 

välillä syntyisi kilpailutilannetta, jossa 

fyysisellä koolla tai jo harjaantuneella 

motoriikalla olisi vain vähäinen 

merkitys harrastajien omaan 

onnistumisentunteeseen.  

Välinesirkus mahdollistaa lasten, 

nuorten ja vanhempienkin 

harrastajien harjoitella yhdessä, sillä 

jokainen voi valita itselleen sopivan ja 

käteen käyvän välineen, jolla 

harjoitella ja kehittää omia taitoja 

riippumatta siitä onko vasta-alkaja tai 

jo edistynyt temppuilija. Kilpailullista 

painetta ei ole ja harrastajat 

keskittyvät uuden oppimiseen ja 

itsensä kehittämiseen omien 

resurssien puitteissa, ohjaajan 

opastuksella. 

Alkuun pidimme yhdessä ohjaajan; Tommi Henttisen kanssa 10 vuoden alaikärajaa sopivana ja 

taas vastaavasti jopa 99- vuotiaat harrastajat toivotettiin tervetulleeksi mukaan harrastamaan 

välinesirkusta. Muutaman ensimmäisen sirkuskerran jälkeen kyselyitä mahdollisesta 

osallistumisesta tuli nuoremmiltakin ja päädyimme ottamaan myös alle 10- vuotiaita mukaan 

harjoituksiin. Nämä ”alaikäiset” ovatkin osoittautuneet innokkaimmiksi harrastajiksi lopulta 

vaikka heidän motoriset kyvyt hallita liikkuvia välineitä ovatkin vasta kehittymässä.  

Hiihtolomalla ensimmäisen kerran järjestetty välinesirkuskurssi ei tuonut vielä harrastajia, vain 

muutaman kokeilijan. Samoin kuin viime syyslomalla niin myös tänä hiihtolomalla Punkalaidun 

hiljeni ja suurin osa lomailijoista vaihtoi maisemaa muille maille. Jatkoimme kuitenkin 

hiihtoloman jälkeenkin päättäväisesti jokaviikkoisella harrastusvuorolla Vartiolassa aina 

torstaisin klo 18.30 – 19.30. 
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Tehostamalla hieman markkinointia kun lomailijatkin olivat saapuneet takaisin pitäjälle niin 

harrastajia rupesi löytymään, niin kantaväestöstä kuin maahanmuuttajista. Ja 

maahanmuuttajista tällä kertaa positiiviseksi yllätykseksi aktivoituivat Mayanmarilaisyhteisön 

nuoriso, joita on ollut lähes mahdoton saada mihinkään muuhun harrastukseen mukaan kuin 

jalkapallon pariin.  

Alkuajatuksena oli keskittyä kolmeen eri sirkusvälineeseen Poi, Keppi ja flowerstick, jotka olivat 

ohjaajalla itsellään parhaiten teknisesti hallussa. Kerran kokeilimme myös pallojen heittelyä 

kahdella tai kolmella pallolla, mutta suurimmalle osalle lapsista ne osoittautuivat liian vaikeiksi 

hallita ja nuo edellä mainitut kolme välinettä ovat nyt vakiintuneet temppujen tekoon ja 

harjoitteluun. Harrastajia välinesirkuskurssi on kerännyt vaihtelevan määrän, vain neljästä 

nuoresta aina kahteentoista harrastajaan asti / kerta. Ikähaarukka harrastajilla on ollut 9 -

vuotiaista lapsista aina 35- vuotiaaseen saakka ja tämä on osoittautunut sopivaksi ikähaitariksi 

tähän mennessä, kaikkien harrastajien viihtyessä yhdessä tunneilla. Mahdollinen 

välinesirkuskurssin jatko on ollut ajatuksissa, mutta harrastajamäärää tulisi kasvattaa hieman ja 

aktiivisten temppuilijoiden määrän tulisi vakiintua noin kymmeneen henkeen, että toimintaa 

voisi hieman lisää tavoitteellistaa ja tunneilla olisi mahdollista rakentaa henkilökohtaisten 

taitojen lisäksi myös yhteistä esityskoreografiaa, jota voitaisiin käydä esittämässä erilaisissa 

tapahtumissa. 

Ohjaaja kulkee kerran viikossa Tampereelta asti pitämään kurssia ja hänelle korvataan 

luonnollisesti matkoista syntyneet kulut ja asianmukainen tuntikorvaus. Tämä yhtälö toki on 

mahdollista toteuttaa pienelläkin harrastajakunnalla, mutta ohjaajalle olisi varmasti 

mielekkäämpää lähteä ohjaamaan tuntia jos paikalla olisi kymmenkuntakin aktiivista harrastajaa 

aina. Näin myös hankkeen tavoitteet täyttyisivät paremmin suuremman heterogeenisen 

ihmismassan joutuessa kanssakäymisiin keskenään. 
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RASISMIN VASTAINEN FUTSALTURNAUS  PERJANTAINA 21.3. 
 

Rasismin vastainen futsalturnaus 

Punkalaitumen liikuntahallilla 

YK:n rasismin vastaisena päivänä, 

perjantaina 21.3.2014 

Futsalturnauksen ideointi alkoi 

vain puolitoista viikkoa 

aikaisemmin ennen kuin itse 

turnaus oli tarkoitus pelata, sillä 

koulukeskuksen liikuntahallin 

remontointi viivästyi hieman 

ennalta odotetusta, kuten 

rakennusurakoilla on tapana, 

mutta tämä epätietoisuus 

viivästytti idean alulle panoa. 

Rakentajien ja urakoitsijoiden 

kanssa käydyn neuvottelun 

jälkeen turnauksen järjestäminen 

oli kuitenkin mahdollista ja 

päätyseinän uudet peilit saivat 

peittävän suojaverhon eteensä 

torstaina 20. päivä. Tämä peilien 

suojaus mahdollisti turnauksen 

pitämisen, vaikka pientä laittoa ja 

viimeistelyä halli vaati vielä 

turnauksen jälkeenkin. 

Turnauksen markkinointi aloitettiin samana päivänä kun tieto halliin pääsystä varmistui. Tein ja 

jaoin A3 ja A4 kokoisia julisteita kylän kauppapaikoille ja liikuntapisteisiin, joissa väkeä käy. Myös 

Punkalaitumen sanomien, nuorten ja kunnan omille facebook -sivuille lisäsin mainoksen 

tapahtumasta, jossa se heti herätti keskustelua rasismin vastaisuudellaan. 

Vastaanottokeskuksen vastaavalle johtajalle lähetin tiedon turnauksesta ja he lupautuivat 

kuskaamaan halukkaita pelaajia liikuntahallille turnauspäivänä.  Lisäksi Laitumen Pallon kanssa 

aloitetun yhteistyön seurauksena seuran kaikille junioreille saatiin tietoa turnauksesta, sopivasti 

juuri lähtevän jäsentiedotteen mukana. Rasmus-hanke Tampereelta myös markkinoi 

futsalturnaustamme omassa facebook ryhmässään kaiken muun rasisminvastaisen viikon, 

Tampereen alueen tapahtumien yhteydessä. 

Turnaukseen ilmoittautui vapaaehtoisia aikuisia hoitamaan turnauspäivän juoksevia asioita neljä 

henkeä. Mukava huomata, että hyvän asian tiimoilta järjestetty turnaus keräsi myös 
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vapaaehtoisia toimijoita kolmannelta sektorilta, jota onkin ollut tarkoitus alkaa aktivoida tänä 

vuonna.  

Lisäksi paikalliset yritykset, Ravintola Trio ja K-Supermarket Pouru osallistuivat turnaukseen 

lahjoittamalla ruokatarvikkeita / välipalaa pitkän turnauksen pelaaville pelaajille. Pourulta 

saimme 50 kiloa mehukkaita omenoita ja Triosta 10 pizzaa, sammuttamaan pelaajien välipala- ja 

energiatarpeen, lisäksi tarjolla oli mehua ja kahvia myös ahertavalle talkooväelle. 

Vaikka mainoksessa oli erikseen mainittuna juoman ja välipalan mukaan ottaminen, niin 

monelta oli jäänyt se huomioimatta ja näin kaikille tarjoiltu välipala mehuineen tuli tarpeeseen. 

Perjantaina jo ennen kello neljää 

innokkaita pelaajia alkoi kerääntyä 

liikuntahallille ja kaikki halukkaat 

pelaajat ilmoittautuivat turnaukseen 

puoli viiteen mennessä. 

Ilmoittautuneita pelaajia oli yhteensä 

45 ja karkeasti jaoteltuna pelaajista 1/3 

oli kantasuomalaisia 1/3 

Myanmarilaisia kiintiöpakolaisia ja 1/3 

vastaanottokeskuksen asiakkaita. 

Ikähaitari pelaajilla oli alkaen 

nuorimmista 6 -vuotiaista aina 

harmaahapsiseen aikuisväestöön asti. 

Sukupuolijakauma oli selvästi 

miesvoittoinen, mutta muutama 

tyttöpelaajakin oli mukana joukkueissa. 

Muutoin runsaslukuinen, paikalla ollut 

naisväestö kyllä erottui edukseen 

turnauksessa katsomon puolella, 

jatkuvan kannustuksen muodossa. 

Ennen turnauksen alkua pelaajille tuli kerrata futsalin säännöt, kentän rajat ja painottaa futsalin 

tärkeintä eroa normaalin jalkapalloon; kontaktin ja taklausten puuttumista. Futsal on taitolaji, 

jossa vain minimaalinen kontakti on sallittua kanssapelaajien kesken tai vastustajaa kohtaan. 

Laillisia taklauksia ei ole ja liukutaklauksien ja –riistojen tekeminen on kiellettyä. Lisäksi kaikille 

aikuispelaajille tuli teroittaa lasten huomioiminen niin pelitilanteissa, pelinopeudessa kuin 

tasavertaisessa kohtelussa peliajan saamisen suhteen. Kun kyseessä oli rasismin vastainen, 

kaikille avoin perheturnaus niin tasavertaisuutta ja toisten huomioonottamista ja lähimmäisen 

rakkautta korostin myös erityisesti alkupuheenvuorossa ennen kuin päästiin arpomaan 

joukkueet ja aloittamaan pelit. 

Pelaajat jaettiin arpomalla viiteen eri sekajoukkueeseen, hatusta numeroituja väriliuskoja 

onnettaren toimesta vetämällä. Yhdeksänhenkisillä joukkueilla oli ensimmäisenä tehtävä 

yhdessä keksiä joukkueelleen nimi ja nimetä itselleen kapteeni, joka hoiti tarvittavan asioinnin 
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turnausjärjestäjän kanssa. Sekajoukkueiden arpomisen tarkoituksena oli saada entuudestaan 

toisille vieraita ihmisiä kanssakäymiseen toistensa kanssa ja tekemään päätöksiä yhdessä ja 

tässä tavoitteessa onnistuttiin mainiosti. 

Joukkueiden ja kapteenien nimeämisen jälkeen päästiin aloittamaan turnaus hieman viiden 

jälkeen. Turnausjärjestelmäksi varmistui yksinkertainen runkosarja, jossa kaikki joukkueet 

pelasivat toisiaan vastaan. Näin pelejä kertyi pelattavaksi yhteensä 10 kappaletta. Peliajaksi 

sovittiin 18 minuuttia juoksevaa aikaa ja näin uusi peli päästiin aloittamaan aina 20 minuutin 

välein. Runkosarja saatiin pelattua valmiiksi hieman ennen ilta yhdeksää, jolloin turnauksesta 

erottui 3 tasapisteissä olevaa joukkuetta, joiden välillä turnauksen voitto ratkaistiin 

rangaistuslaukauskilpailulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnauksen päätavoitteena ei suinkaan ollut voitto vaan pelaaminen, yhdessä tekeminen ja 

harrastaminen sekä liikunnan ilo. Alkupuheenvuorossa muistutin myös näistä tosiasioista ja 

kerroin kaikkien joukkueiden lopulta äänestävän keskuudestaan yhden joukkueen turnauksen 

Fair Play – joukkueeksi. Rangaistuspotkukilpailun päätyttyä ja turnauksen voittajan selvittyä 

voittanut joukkue ohjattiin kentän suuntaiselle keskiviivalle ja he saivat aplodit kanssapelaajilta 

ja katsojilta. Tämän jälkeen oli vuorossa joukkueiden itse äänestämän Fair Play – joukkueen ja 

pelaajien palkitseminen Punkalaitumen 375-juhlavuoden rahalla. 

Turnauksen voittaneen joukkueen pelaajat saivat kunnian ojentaa reilunpelin palkinnon 

kyseiselle Fair Play - joukkueelle suurten aplodien ja asianmukaisten kättelyjen saattelemana. 

Näin Punkalaitumen ensimmäinen rasismin vastainen futsalturnaus saatiin päätökseen 

intensiivisen, reilun neljän tunnin pallonpotkimisen jälkeen. Uusittu liikuntahalli tuli korkattua ja 

todettua toimivaksi kokonaisuudeksi ja pelaajat kyselivät heti jo pelien päätyttyä hymyssä suin, 
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että koska seuraava turnaus pelataan. Tästä tehdään perinne, se selvisi jo heti turnauksen 

päätyttyä. Mikä sen parempaa kuin YK:n rasismin vastaisena päivänä pelattu kaikille avoin 

rasismin vastainen futsalturnaus näin 

keväällä, jalkapallokauden 

aloituskynnyksellä, myös 

vastaisuudessakin? 

Ilokseni myös voin mainita 

kunnanjohtaja Lauri Innan 

osallistuneen turnaukseen kahden 

poikansa ja Punkalaitumen Sanomien 

päätoimittajan Juha Aron tyttärensä 

kanssa. Nämä kaksi tahoa näyttelevät 

kuitenkin suurta roolia 

Punkalaitumella mielipidevaikuttajina 

toinen kunnan ylimmän virkamiehen 

roolissa ja toinen paikallisen, ainoan 

ja hyvin virkeän mediatalon 

edustajana. Kumpaiseltakin herralta 

on satanut ylitsevuotavaa 

kiitollisuutta turnauksen jälkeen 

upeasta tapahtumasta, toivottavasti 

nämä sanat kantautuvat kaikkien 

muidenkin kuntalaisten kuuleviin 

korviin ja tulevaisuudessa 

monikulttuurisesti liikkuen – 

hankkeen järjestämiin tapahtumiin löytää vielä entistä enemmän väkeä. 
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RYTMIKÄSTÄ VESIJUMPPAA NAISILLE 
 

Kunnan ylläpitämässä, Haukankosken vastaanottokeskuksen yhteydessä sijaitsevassa 

uimahallissa on ollut maahanmuuttajanaisilla ja kantasuomalaisillakin mahdollisuus käydä 

uimassa tiistaisin klo 18.00 – 20.00. Tähän harrastukseen on ollut mahdollisuus tarjolla jo 

useamman vuoden, mutta aika harva on kuitenkin tarttunut tähän ja vain satunnaisia naisia on 

käynyt silloin tällöin uimassa naistenvuorolla. Joten selkeä kehityskohta oli olemassa, johon oli 

syytä tarttua. 

Hankkeen puitteissa pystyimme järjestämään kyseiselle naisten uintivuorolle helmikuun alusta 

alkaen jokaviikkoisen 45 minuutin rytmikkään ja monikulttuurisen vesijumpan klo 18.00 – 18.45, 

joka on nostanut hallin kävijämäärää tiistaisin ja samalla aktivoinut myös vastaanottokeskuksen 

naisia. Jumpan jälkeen on vielä mahdollisuus uidakin jos energiaa on jäänyt vesijumpaamisesta 

tai jos vesijumppaan ei ole halunnut ottaa osaa niin kastautumaan kerkeävät mainiosti pelkät 

uimaritkin vielä jumpan jälkeen. 

Vesijumppaohjaajaksi valikoitui Jenna Johansson, joka rohkeasti tarttui toimeen vaikka hänellä 

ei aikaisempaa kokemusta ole vesijumpan pitämisestä, mutta hänen vahvuutensa taas ovat 

maahanmuuttajien kanssa työskentelyssä. 

Hänen ennen toimiessa 

vastaanottokeskuksen 

ohjaajana myös monet talon 

asiakkaat ovat hänelle tuttuja 

ja vastaavasti hän on tuttu 

monelle asukkaalle 

vastaanottokeskuksessa jo 

entuudestaan joten näin myös 

mahdollisia harrastajia oli 

helppo lähestyä helmikuun 

alussa kertoessamme tästä 

harrastusmahdollisuudesta. 

Ohjaajalle jäi vapaat kädet 

suunnitella vesijumpan 

kokonaisuus. Ja itse 

mieshenkilönä en ole pystynyt 

edes käymään katsomassa 

naistenvuoron jumppaa saati 

osallistumaan siihen, mutta 

saadun palautteen pohjalta, 

uimahallin työntekijöiden 
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puheiden ja ohjaajan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella toiminta on ollut laadukasta ja 

mukavan monipuolista sekä innostavaa. Sekä ennen kaikkea integroivaa suuntaan jos 

toiseenkin. 

Tuntikokonaisuuksia on kolme erilaista, joissa jokaisessa keskitytään eri kehon- ja 

lihasalueeseen. Afrikkalaisen rytmikkään rumpumusiikin voimalla on keskitytty alavartaloon ja 

jalkoihin, Intialaiset monivaiheiset boollywoodrytmit heiluttavat voimistaen jumppaajien 

ylävartaloa ja käsiä ja lattarirytmien voimalla jumppaajat saavat kolmen vartin 

keskivartalojumpan. Jokainen vesijumppatunti sisältää lihaskunto-, aerobisen osuuden ja 

verryttelyt sekä venyttelyt. Jumpan jälkeen saunassa on yhdessä murrettu kulttuurien välisiä 

raja-aitoja leppoisten löylyjen rentouttaessa jäseniä ja tunnelmaa. 

Nämä kolme erilaista tuntikokonaisuutta toistavat itseään aina vuoroviikoin. Tuntien musiikit on 

valittu monia eri kansalaisuuksia, elämäntapoja ja rytmimaailmoja edustavaksi ja ne tulevat 

kolmelta eri mantereelta.  Musiikki oli tärkeä osa tuntikokonaisuuksia ohjaajan suunnitellessa 

ohjelmaa kevätkaudelle. Luodakseen tunneista monikulttuurisen tapahtuman ohjaajan oli 

keksittävä jotain, jossa suomalaiset saavat kuulla ja kokea uutta ja mahdollisesti jotkut 

maahanmuuttajat saavat fiilistellä kotoisia rytmejä. 

Vesijumpassa on käynyt niin kantasuomalaisia kuin maahanmuuttajanaisiakin. Tunnit ovat 

houkutelleet paikalle noin 40 naisen kävijäkunnan, joista noin viitisentoista on aina ollut paikalla. 

Naisista 8 on ollut vastaanottokeskuksen asiakkaita ja loput kantasuomalaisia.  

Kävijöillä on mahdollisuus osallistua vesijumppaan ”maksa mitä jaksat” ajatuksella ja kolikoita on 

jonkin verran sen myötä kertynyt säästöpossuun. Monilla vastaanottokeskuksen asukkailla ei ole 

uimapukua entuudestaan niin sekin on ollut mahdollista saada lainaan uimahallilta 

vuokrahinnan sisältyessä vapaaehtoiseen maksuun. 

Markkinointi hoitui suoraan Haukankosken asukkaille uuden vesijumppaohjaajan ja 

vastaanottokeskuksen ohjaajien toimesta, jotka ovatkin aktivoituneet 

tapahtumamarkkinoinnissa ja tiedottamisessa vuoden vaihteen jälkeen tapahtuneiden 

rakennemuutosten myötä. Mainos käännettiin myös englanniksi ja laitettiin esille useampaan 

paikkaan vastaanottokeskukselle suomenkielisen mainoksen viereen. Lisäksi jaoin yo. mainoksia 

kauppojen ja muiden yritystoimijoiden tiloihin pitäjällä sekä aktiivisesti jaoin mainosta myös 

facebookin eri paikallisyhteisöissä, joissa myös mainos on tullut nostettua aina joka viikko esille 

muistutuksen muodossa mahdollisuudesta osallistua vesijumppaan. Lisäksi vesijumppa on 

merkattuna kunnan nettisivuille tapahtumakalenteriin joka viikko. 

Vesijumppa jatkuu aina toukokuun loppuun asti, kunnes uimakoulujen myötä uimahallin vesi 

lasketaan sopivan matalaksi uimataidottomille ja vesijumppaaminen käy mahdottomaksi. 

Vesijumppaa olisi tarkoitus taas jatkaa kesän jälkeen koulujen alettua, sillä kävijöitä on riittänyt 

ja palaute on ollut positiivista. Muutamat paikkakunnan miehet ovat tosin olleet leikkisästi 

harmissaan vain naisille suunnatusta jumpasta ja kyselleet miestenjumpan perään. Uimahallilla 

on muutamia muitakin kaikille avoimia vesijumpparyhmiä pitkin viikkoa, joissa ei miehiä käy, 
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joten todellista tarvetta tuskin on miesten omalle vesijumpparyhmälle saati uudelle 

sekaryhmälle. 

KAIKENMAAILMAN TANSSIA – KMT KEVÄTKAUSI 
 

Kaikenmaailman tanssit jatkoivat taas joulujuhlien jälkeen tammikuun toiselta viikolta alkaen, 

mutta tanssipäivä vaihtui tiistaista maanantaille. Päivänvaihdon syynä oli uusi harrasteryhmä 

joka tiistainen naisten vesijumppa, jonka kanssa pyrimme välttämään päällekkäisyyttä ja ihan 

osittaisesta aiheestakin, sillä pari tanssijaa on käynyt naistenvuoron vesijumpassakin sitten kun 

siihen aukesi mahdollisuus helmikuun alusta alkaen. Mutta toisaalta niin suurta ryntäystä 

vesijumppaan ei syntynyt tanssijoiden keskuudessa, että päivän siirto olisi täysin perusteltua 

tulevaisuudessa. Päivän vaihto vuodenvaihteessa luonnollisesti sekoitti hieman tanssijoiden 

omia aikatauluja ja jotkut joutuivat jäämään pois ja taas vastaavasti muutamia uusia tanssijoita 

löysi paikalle uuden harrastusaikataulun myötä. 

Maanantain tanssiaikataulu muotoutui vanhojen ryhmien mukaan muotoonsa ja vain lasten 

sekä nuorten tanssit vaihtoivat paikkaa päittäin. Lavatansseja on opeteltu ja tanssittu 

puolentoista tunnin ajan noin viidentoista hengen voimin klo 16.30 alkaen, jonka jälkeen nuoret, 

yli kymmenvuotiaat ovat päässeet tanssimaan hip-hoppia kolmeksi vartiksi. Nuorten tanssien 

jälkeen on lapsilla ollut mahdollisuutta tutustua tanssimalla omaan kehoon ja sen hallintaan ja 

lopulta viimeisenä ryhmänä Humppabailaajat ovat hikoilleet aerobiseen rytmiin suomalaisia 

tanssiaskelia suomimusiikin tahtiin. 

Jokaisessa ryhmässä on kauden aikana ollut maahanmuuttajia myös kantasuomalaisten mukana. 

Maahanmuuttajat ovat olleet vastaanottokeskuksesta ja heidän määränsä on vaihdellut 

ryhmissä paljon monestakin eri syystä johtuen. Yksi painavimmista syistä on ollut uusien 

mamujen saapuminen vastaanottokeskukseen ja sitä kautta he ovat nopeasti löytäneet tanssien 

pariin. Toinen syy vaihtelevaisuuteen on ollut vastaavasti taas päätösten nopea saapuminen 

vastaanottokeskuksen asiakkaille, jolloin he ovat joko vaihtaneet paikkaa Suomen sisällä tai 

lähetetty takaisin, johonkin muuhun maahan. Lisäksi Suomalaiseen normiin ja kulttuuriin 

verrattuna maahanmuuttajien epämääräinen ajantaju on joskus jättänyt heidät saapumatta 

paikalle tai he ovet tulleet reilusti myöhässä tanssitunneille. 

Suurin hajottava tekijä tanssijoiden keskuudessa on ollut erityisesti nuorten tanssiryhmässä, 

jossa on muodostunut kavereita kulttuurien yli ja kantasuomalaiset nuoret eivät vaan voi 

käsittää miksi heidän uusi ystävä ei saa jäädä Suomeen jostain syystä. Tokihan tilanne on 

varmasti maastakarkoitettavalle henkilölle raskas, mutta siihen asiaan en ole päässyt 

paneutumaan henkilökohtaisesti, joten en voi heidän kokemuksista mitään kertoa.  

Neljässä eri tanssiryhmässä on kevään aikana käynyt hyvinkin säännöllisesti harrastava 

ihmisjoukkio. 40 – 50 tanssijaa on Ahosen Elisa liikuttanut / tanssipäivä. Erityisesti lasten ja 

nuorten tanssiryhmässä mamujen osuus on noin puolet ryhmän kokonaisvahvuudesta. 

Lavatansseissa kävi yksi ulkomaalaistaustainen mies, mutta hänkin sai myönteisen päätöksen ja 
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vaihtoi paikkakuntaa parin kuukauden jälkeen. Humppabailuissa on käynyt vain naisia ja 

maahanmuuttajien osuus on ollut hyvin pieni, 1-4 henkilöä viidestätoista tanssijasta, mutta 

siinäkin ryhmässä on tapahtunut erityisen positiivista kehitystä siltä osin, että viimeinkin myös 

Mayanmarilaisyhteisön naishenkilöitä on löytänyt itsensä humppabailuista hytkymästä. Tähän 

positiiviseen kehitykseen on yhtenä suurena osatekijänä ollut parin Myanmarilaisen naisen 

työllistyminen kunnan laitoshoitoyksikössä ja he ovat löytäneet sieltä kautta innostavia 

henkilöitä ja uusia ystäviä jotka ovat käyneet tanssimassa ja pyytäneet tulemaan mukaan 

maanantaisin Humppabailuihin. Olenkin kiitellyt siistijöitämme mahtavasta työstä jota he 

tekevät oman toimensa ohessa toivottaessaan tervetulleeksi uudet työntekijät ja ottamalla 

heidät heti osaksi työyhteisöä ja mukaan yhteisiin vapaa-ajan harrastuksiin.  

Kevätnäytös Sylvään koulun auditoriossa lauantaina 26.4. 
Lasten ja nuorten tanssiryhmät osallistuivat TanssinTahdin järjestämään kevätnäytökseen, joka 

oli osa isompaa Sastamala Tanssii- viikonlopputapahtumaa, joka oli järjestetty kansainvälisen 

tanssipäivän kunniaksi. Esityksessä esiintyivät monet eri TanssinTahdin tanssikoulujen ryhmät. 

Esityksiä oli yhteensä noin 20 ja kahdessa osiossa olivat Punkalaitumen Kaikenmaailman 

Tanssijat pääosassa.  

Lasten tanssiryhmän esitys meinasi hieman kuivua torsoksi, sillä osa tansseissa käyneistä lapsista 

ei päässyt mukaan esitykseen syystä ja toisesta sekä osa vastaanottokeskuksen lapsiperheistä oli 

juuri edeltävällä viikolla muuttanut pois Punkalaitumelta, joka karsi tanssijoita paljon.. Onneksi 

ohjaaja Elisa pystyi rekrytoimaan muista tanssiryhmistä, joita hän myös ohjaa, lisää esiintyjiä 

lastennäytökseen ja sekin lopulta onnistui todella hyvin. 
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Nuorten ryhmän Hip-Hop näytös sai raikuvat aplodit vislausten kera esityksen aikana ja sen 

päätyttyä. Biisiksi oli valittu ”värillä ei oo välii” ja rennolla ja isosti elehtivällä esityksellä siihen 

saatiin upea draivi, joka kantoi tappiin asti iloisesti breikkiliikkeiden säestäessä lopun 

”battlerinkiä”. 

Muihin esiintyneisiin tanssiryhmiin verrattuna huomionarvoista oli ehdottomasti se, että 

Punkalaitumen ryhmissä oli myös poikia mukana, kun kaikki muut esiintyneet tanssiryhmät 

koostuivat ainoastaan tytöistä.  

TanssiTahdin ”äiti” Liisa Kontturi-Paasikko myös ylisti KaikenmaailmanTanssia –projektia 

nuorten esityksen päätyttyä ja kertoi tästä ainutlaatuisesta Monikulttuurisesti liikkuen -

hankkeen tanssiprojektista koko 200 -päiselle yleisölle. Hän itse on kovinkin innoissaan 

yhteistyöstämme ja tanssin ilosanoman mahdollisestamisesta Punkalaitumella, juurikin tällä 

tavalla kuin nyt sitä toteutamme.  

Tanssiryhmät kokoontuvat kerran viikossa toukokuun loppuun asti, jonka jälkeen alkaa ansaittu 

kesäloma. Syksyllä olisi taas tarkoitus jatkaa tansseja, mutta missä se on vielä kysymysmerkin 

alla. Sillä Punkalaitumen vastaanottokeskus on tällä hetkellä tätä kirjoittaessani lopetusuhan alla 

ja toiminta on kaavailtu päättyväksi 31.8. mennessä. Tällä perusteella Haukankoskella 

vastaanottokeskuksen vieressä sijaitsevassa tanssisalissa ei olisi välttämättä tarpeellista järjestää 

tansseja enää syksyllä vaan harrastus voitaisiin tuoda lähemmäs pitäjää ja paikkakuntalaisille, 

niin kantasuomalaisille kuin kiintiöpakolaisille vielä helpommin saavutettavaksi. 
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Nuorten tanssiryhmällä on kaksi esiintymistä sovittuna kesälle. Ensimmäinen on jo nyt tulevana 

perjantaina 6. päivä kesäkuuta Vammalassa Avoimen lavan tilaisuudessa, johon tanssijoita on 

pyydetty mukaan esiintymään. Toinen tanssiesiintyminen tapahtuu nuorisokonsertin yhteydessä 

kesäkuun 19. päivä Särkän tanssilavalla jossa Rap-artisti Tuomas Kauhanen esiintyy ja nuorten 

tanssiryhmä tanssii yhden kappaleen mittaisen esityksen Tuomaksen räppäyksen yhteydessä. 

LAITUMEN PALLO RY JA ALKANUT YHTEISTYÖ 
 

FC Vartiolan toiminnan hiipuessa viime vuoden lopussa tuli pohtia uusia mahdollisuuksia 

kehittää jalkapallotoimintaa Punkalaitumella. Vuoden 2013 heinäkuussa perustettu uusi 

palloiluseura La-Pa aloitti toimintansa viime kesänä kahdella lasten jalkapallojoukkueella. Tälle 

toiminnalle on ollut tilausta jo pidemmän aikaa Punkalaitumella sillä innokkaimmat jalkapalloa 

pelaavat paikkakuntalaiset ovat matkanneet tähän mennessä joko Urjalaan, Huittisiin tai 

Vammalaan pelaamaan jalkapalloa eri seuroihin poislukien FC Vartiolan pelaajarinki, joka on 

harjoitellut paikkakunnalla. Tokihan kunnassa puitteet harrastukselle ovat olleet kunnossa ja 

lapset ja nuoret pelaavat jalkapalloa omatoimisestikin, mutta ilman järjestettyä seura- ja 

joukkuetoimintaa jota monet, niin lapset kuin vanhemmat kuitenkin kaipaavat. 

La-Pa:n alkaneen toiminnan myötä 

pystyimme hankkeen puitteissa 

kasvattamaan seuran toimintaa 

kattamaan kaikki juniori-ikäluokat ja 

tarjoamaan aikuisillekin suunnattua 

joukkuetoimintaa. Hankkeen mukaan 

tulo seuran kehittämiseen on 

mahdollistanut uusien valmentajien ja 

ohjaajien rekrytoimisen seuran 

toimintaan mukaan, jonka myötä myös 

uusille joukkueille on pystytty 

järjestämään toimiva kehitys- ja 

kasvualusta. Lisäksi toiminta on 

laajentunut pelkästä jalkapallon 

pelaamisesta myös sisäjalkapallon eli 

futsalin harrastamiseen uusitussa 

liikuntahallissa. 

La-Pa:n toimintaa pyöritetään 

vapaaehtoisvoimin, joten hankkeen 

puitteissa suunnatut voimavarat 

seuralle on mahdollistanut toiminnan 

laajentamisen kuormittamatta liikaa jo 

toimivia seura-aktiiveja. Lisäksi yhdelle 
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valmentajalle pystytään korvaamaan rahallisesti hänen panoksensa joukkueen eteen 

toimimisesta. Muilla rekrytoiduilla valmentajilla on henkilökohtaisia sidosryhmiä joukkueissa 

omien lasten myötä ja he ovat sitoutuneet toimintaan siltä pohjalta eivätkä he ole halukkaita 

saamaan korvausta valmennuksesta. Itse olen toiminut myös ohjaajan ja valmentajan saappaissa 

niin aikuisten kuin nuortenkin harjoituksissa. 

La-Pa:n toimintaa tuetaan myös erilaisten talkootyö mahdollisuuksien tarjoamisella. Heillä on 

valmiudet ja kokemusta järjestää kattavaa kioski- / buffettitoimintaa erilaisissa tapahtumissa, 

joita kunnan alueella järjestetään joko monikulttuurisesti liikkuen -hankkeen tai muuten vapaa-

aikatoimen puolesta. Tähän varainkeruumahdollisuuteen La-Pa:n aktiiviset seuratoimijat ovat 

tarttuneet hyvin ja kiitollisina ja puolestamme me taas kunnan vapaa-aikatoimessa olemme 

hyvinkin kiitollisia heidän panoksesta tehdä järjestetyistä tapahtumista kokonaisvaltaisesti 

osallistujia palvelevia kokonaisuuksia.  

Lisäksi hankin Punkalaitumen kunnalle pallotutkan, jonka avulla voidaan mitata 

laukaisunopeutta eri harrastusvälineillä (salibandy, jalkapallo, tennis, lentopallo, jääkiekko jne.) 

tai yksittäisen henkilön juoksu- tai jopa hiihtonopeutta. Tämän pallotutkan avulla seuroilla on 

mahdollisuus myös kerätä varoja oman toimintansa tukemiseen esimerkiksi turnauspäivien 

yhteydessä järjestämällä osallistujille pallotutkaan laukomista pientä maksua vastaan. Tutka on 

seuroille ja yleishyödyllisille toimijoille vapaasti lainattavissa haluamiinsa tapahtumiin, joissa 

näkevät sille olevan käyttöä. Tutka antaa myös kivan lisämausteen tavoitteelliseen harjoitteluun 

kun nopeuksia pystytään vertaamaan ja seuraamaan yksittäisen urheilijan kohdalla pidettävällä 

kirjanpidolla. 

La-Pa:n nuorimmat juniori-ikäluokat osallistuvat tulevan kesän aikana paikalliseen mutta 

kuntarajoja ylittävään nappulaliigaan ja he pääsevät pelaamaan kauan odotettuja sarjapelejä 

muita alueen joukkueita vastaan. Lisäksi seuran uudet ryhmät, B- juniorit sekä aikuisten joukkue, 

jotka koostuvat suurilta osin maahanmuuttajataustaisista pelaajista, muutamilla 

kantasuomalaisilla höystettynä osallistuvat tulevana talvikautena palloliiton järjestämiin 

futsalsarjoihin.  

Kaikissa seuran joukkueissa on pelaajia niin kantasuomalaisista kuin maahanmuuttajista ja 

pelaajajako omiin ikäluokkiin on onnistunut varsin kivuttomasti vaikka ennakkospekulaatioita 

kuunnellessani FC Vartiolan toiminnan hiivuttua sain varsin ristiriitaisia mielipiteitä esitellessäni 

uutta toimintamallia, jossa kaikki jalkapalloilijat sijoitetaan oman ikäluokan joukkueisiin. 

Tämä yhteistyö Laitumen Pallon kanssa on ollut suuri kehitys- ja piristysruiske 

punkalaitumelaiselle palloilukulttuurille jos katsotaan kaarta miten jalkapallotoiminta on 

kehittynyt viimeaikoina paikkakunnalla. Nykyään ei kenenkään paikkakuntalaisen enää tarvitse 

hakea itselleen jalkapallojoukkuetta kehyskunnista ja tämä on pienen itsenäisen kunnan 

kannalta hyvinkin tärkeä asia, että elävää ja monipuolista harrastustoimintaa pystytään 

järjestämään laaja-alaisesti ja sitä on tarjolla omalla paikkakunnalla kaikille ikäluokille niin 

kantasuomalaisille kuin maahanmuuttajille. Lisäksi naiset ovat myös aktivoituneet lisääntyneen 

jalkapalloilun myötä nyt kevään aikana ja he ovat pyytäneet omaa naisten ja tyttöjen 

harrastusryhmää toteutettavaksi. Tähän on tarkoitus myös paneutua ja toteuttaa tämä pyyntö 
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ensitilassa, tämän naisryhmän kautta todennäköisesti paikkakunnan mamunaisetkin voisivat 

vielä lisää aktivoitua tarjottujen harrastusten pariin. 

 

LIIKUNTAHALLIN AVAJAISET JA AVOIMET OVET 11.4.2014 
 

Monikulttuurisesti liikkuen -hanke näytteli myös osaansa Punkalaitumen kunnan peruskorjatun 

liikuntahallin avajaisissa perjantaina 11.4.2014. Kunnan eri toimijat sivistystoimesta, hallinnosta 

ja vapaa-aikatoimesta järjestivät yhteistyössä tapahtuman kutsuvieraille, jotka omalta osaltaan 

olivat joko peruskorjaushankkeen toimijoita, kunnan liikunnallisesta ja vapaa-aikatoiminnasta 

vastaavia henkilöitä, paikkakuntalaisia menestyneitä urheilijoita, kuntapäättäjiä tai 

kansanedustajia tai kunnan henkilöstöä, jotka vastaavat omalla tahollaan liikuntapaikoista. 

Kutsuvierastilaisuudessa oli paikalla noin 80 henkilöä, jotka saivat nauttia erilaisista, 

musiikillisista, näytelmällisistä ja liikunnallisista esityksistä, joita koulujen oppilaat olivat 

harjoitelleet esitettäviksi tilaisuudessa. Monikulttuurisesti liikkuen –hankkeen osalta järjestin 

nuorten jalkapalloilijoiden, kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien kanssa tekniikkaradan, 

jossa pelaajat pääsivät esittelemään teknisiä taitojaan yleisölle ja potkaisemaan maaliin lopulta, 

jossa pallotutka kertoi laukaisunopeuden. Jokainen esitys sai raikuvat aplodit yleisöltä ja 

tunnelma oli muutenkin varsin hupaisa ja rento, varsinkin silloin kun klovninaamioihin maalatut 

nuoret voimistelijat hyppivät trampoliinilta patjoille pellehyppyjä ja voltteja sirkusmusiikin 

säestäessä menoa ja kun yksi jalkapalloilijoista pomputteli pallon jaloillaan koko tekniikkaradan 

läpi yleisön kannustaessa rytmikkäällä taputuksella ja laukoi vielä pallon maalin yläkulmaan 

ilmapotkulla suoraan pomputtelun päätteeksi johon kaikki vastasivat yleisön puolelta raikuvilla 

aplodeilla ja kannustushuudoilla. 

Kutsuvieraiden kahviteltua esitysten jälkeen liikuntahallin ovet avautuivat koko kansalle ja 

punkalaitumelainen liikunnasta ja liikuntahallista kiinnostunut väestö valtasi hallin ja he pääsivät 

testailemaan uutta välineistöä, jotka olivat esillä kaikkien kokeiltavana. Pingispöydät olivat 

jatkuvassa käytössä ja lasten temppuilunurkkauksessa roikuttiin, renkuttiin, hypittiin voltteja ja 

kiipeltiin seinillä, koripallot lentelivät koriin, sählyä ja futsalia pelattiin minikentillä ja 

pallotutkalle, sählypallon nopeutta testaamassa oli jonoa tilaisuuden alusta loppuun asti.  

Kävijöitä kolmen tunnin avoimien ovien aikana hallissa oli noin 200 henkilöä ja tapahtumassa oli 

aivan uskomaton ilon ja liikunnan riemun fiilis. Aikuiset, nuoret ja lapset lievästi ohjatusti ja 

täysin omatoimisesti löysivät tekemistä monista eri toimintapisteistä ja meitä järjestäjiä jopa 

harmitti lopettaa avoimet ovet alkavien salibandyharjoitusten alta. Vaikka avoimien ovien aika 

olikin jo ohi niin viimeiset innokkaat liikkujat harrastivat loppuun asti kunnes pikkulasten 

salibandyharjoitusvuoro alkoi ja he vipelsivät koko hallin alalla sählypallojen perässä. 
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LOPPUPOHDINTA KEVÄÄSTÄ 2014 
 

Toimintavuosi 2014 on lähtenyt käyntiin mainiosti ja uusia yhteistyökumppaneita on löytynyt 

hankkeen tukijoiksi ja yhteistyötahoiksi. Monikulttuurisesti liikkuen – hanke on pystynyt 

järjestämään monialaista harrastustoimintaa Punkalaitumella keväänkin aikana, vaikka vähäinen 

lumi- ja jäätilanne sulki pois suomalaisten perinnelajien kirjon talvikaudella. Toivottavasti 

tulevana talvena päästään laduille jo alkutalvesta. Onneksi liikuntahallin remontti lopulta 

valmistui alkuvuodesta ja sitä myöden harrastusmahdollisuudet ovat kunnassa taas 

huippuluokkaa ja tapahtumien sekä toiminnan järjestäminen helpottui huomattavasti.  

Järjestettyjä turnauksia, kisoja ja tapahtumia on tarkoitus kehittää myös tulevaisuudessa samoin 

kaavoin ja myös uusia tapahtumia ideoiden. Hankkeen avulla on saatu paikallisiin liikunta-

aktiiveihin lisää energiaa ja he ovat olleet yhteydessä jo minuunkin päin kertoakseen ideoista 

joita voisi toteuttaa ja vapaaehtoiset toimijat ovat olleet mukana järjestämässä tapahtumia, 

tapahtumia joita ensimmäisen toteutuskerran jälkeen on toivottu jokavuotisiksi tapahtumiksi. 

Joten nyt kolmantena toimintavuotena hankkeeseen suunnattu energia ja toimintavarat alkavat 

tuottaa halutun kaltaisia tuloksia ja ne realisoituvat mitä parhaimmin nimenomaan ihmisten 

aktivoitumisena ja halukkuutena kehittää ja jatkaa toimintaa ja tapahtumia tulevinakin vuosina. 

Monikulttuurisesti liikkuen hankkeen yksi kulmakivistä toimintaa tehdessä ja sen toteutuessa on 

ollut mielestäni tasavertaisuus ja yhteisöllisyys tekemisessä, niin kantasuomalaisten kuin 

maahanmuuttajien, lasten ja aikuisten, tyttöjen ja poikien ja naisten sekä miesten kesken. Olen 

laittanut itseni ja omat mielipiteeni likoon yleisissä keskusteluissa, facessa ja toreilla, tasa-arvoa 

edistämällä ja sen puolesta rummuttaen Punkalaitumen yhteisöstä on löytynyt se kanava, jolla 

voi vaikuttaa kaikkien viihtyvyyteen, hyvinvointiin ja elämänlaadun parantamiseen kunnassa, 

Pirkanmaalla, Suomessa, Euroopassa ja lopulta koko maailmassa. 

Loppuvuosi tulee olemaan kiireistä aikaa hankkeen pyörittämisessä, sillä yksittäisiä tapahtumia 

ja jokaviikkoisia harrastusryhmiä on kalenteri pullollaan jo nyt, mutta muutama vapaa 

viikonloppu ja iltakin siellä vielä on olemassa johon voisi jotain mielenkiintoista kehittää 

Monikulttuurisesti liikkuen – hankkeen puitteissa. Ideoita kasvaa ja ilmestyy kokoajan ja ne 

kypsyvät osa pidempään ja osa toteutetaan siltä istumalta kun ne syntyy. Varmaa on, että 

Punkalaitumelaiset liikkujat nauttivat näistä hedelmistä ja itse koen olevani etuoikeutettu 

saadessani järjestää tätä monialaista toimintaa hankkeen puitteissa. Kohti kesää! 

 

 

 

 

 



 

 

19  

 

TOIMINTAVUOSI 2014; KESÄ – JOULUKUU 

KORKKAA KUNTOKUURI 7.6.2014 VARTIOLASSA 
 

Kesän tapahtumat aloitettiin 

korkkaamalla kuntokuuri 

Vartiolan kentällä heti seuraavana 

viikonloppuna koulutyön 

päätyttyä. Tapahtuma järjestettiin 

yhteistyössä monen eri toimijan 

kanssa, vasta valmistuvan 

liikuntaneuvoja Katariina Anttilan 

ollessa tapahtuman 

pääkoordinoijana. 

Tapahtuma oli suunnattu 

kaikenikäisille liikkujille myös 

lapset huomioiden, joille 

järjestettiin pelejä ja muuta 

toimintaa vanhempien 

osallistuessa ohjattuihin 

monipuolisiin jumppa- ja 

toimintatuokioihin.  

Päivän aikana eri toimintoihin 

osallistui paikkakuntalaisia noin 

satakunta, joista 

maahanmuuttajataustaisia 

henkilöitä oli pettymykseksi vain 

yhden käden sormilla laskettava 

määrä. Tapahtuma sai paljon 

kiitosta ja kehuja ja halukkaat 

saivat liikuntamotivaattorit 

mukaansa kiinnitettäväksi 

jääkaapin oveen, jonka avulla 

pystyi seuraamaan omaa 

aktiivisuuttaan erilaisten 

liikunnallisten toimintojen parissa 

seuraavien neljän kuukauden 

ajan. Lisäksi päivän aikana 

arvottiin monenlaisia liikunnallisia 
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tuotepalkintoja ja lahjakortteja, jotka motivoivat ja haastoivat ihmisiä liikkumaan, aloittamaan 

uuden harrastuksen tai tekemään elämäntaparemontin. Sää olisi voinut olla suosiollisempi koska 

oli ulkoilmatapahtumasta kyse, sillä sateen uhka leijui koko päivän ja tapahtuman ajan yllä ja 

muutamat sadepisaratkin virkistivät liikkujia tapahtuman aikana.  

 

Jumppien ja ohjattujen liikuntatuntien lisäksi tapahtumassa oli ”messualue”, jossa muiden 

toimijoiden lisäksi Monikulttuurisesti liikkuen -hanke esitteli kesän aikana järjestettäviä 

liikunnallisia tapahtumia ja erilaisia viikoittaisia mahdollisuuksia osallistua järjestettyyn 

liikuntatoimintaan. Esitteitä meni kaupaksi ja monet löysivätkin tätä kautta myös kesän tuleviin 

tapahtumiin mukaan. 

 

GOLFIN KOLMIOTTELU LAUANTAINA 14.6.2014 
 

Golf, frisbeegolf, minigolf 

Idea turnauksen järjestämisestä syntyi avoimessa ideariihessä vuoden 2013 joulukuussa, johon 

oli kutsuttu paikallisia kaiken alan aktiiveja ja toimijoita sillä päämärällä, että keksitään ja 

kehitetään yhdessä tapahtumia ja toimintoja Punkalaitumen 375- juhlavuoden aikana. 

Punkalaitumen Golf ry valikoitui luonnolliseksi yhteistyötahoksi tämän idean tiimoilta, jotta 

kolmiottelu pystyttiin järjestämään. Lähtökohtaisesti turnauksen tarkoituksena oli tutustuttaa 
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paikkakuntalaisia eri golflajien saloihin ja tehdä kaikki harrastuspaikat tutuksi paikkakuntalaisille 

ja tätä kautta saada lisää aktiivisia liikkujia Punkalaitumelle. Lisäksi turnauksesta on tarkoitus 

tehdä jokavuotinen perinne, joten kiertopalkinto oli aiheellista hankkia kisaa varten ja 

tulevaisuutta silmällä pitäen.  

Osallistujat jaettiin kolmeen eri ryhmään, jotta jokaisella suorituspaikalla saatiin harrastettua 

samanaikaisesti ja se takasi myös ennakoidusti pitkän turnauspäivän jouhevan kulun. Osallistujat 

kyyditettiin kahdella minibussilla kokoontumispaikalta, Punkalaitumen Golfin radalta muille 

suorituspaikoille. Jokaisella 

eri harrastuspaikalla 

osallistujat saivat opastusta 

asiantuntevilta ohjaajilta 

ennen suorituksen alkamista, 

jonka jälkeen kukin golf 

kierros kierrettiin hakien 

parasta mahdollista tulosta 

kullekin yksittäiselle 

pelaajalle.  Minigolfissa 9 -

reikäinen mielenkiintoinen ja 

omaperäinen Punkalaitumen 

minigolfrata kierrettiin 

kertaalleen ja tulos kirjattiin 

ylös pistelaskutaulukkoon. 

Samoin tehtiin Frisbeegolfin 

osalta Porttikallion 

metsäisellä ja kohtalaisen 

haastavalla 9 -väyläisellä 

frisbeegolfradalla. Golfin 

osalta osallistujat jaettiin 

arpomalla vielä 4 hengen 

pienryhmiin ja kukin ryhmä 

yhdessä pelasi golfradalta 6 

väylää pelaten ”parasta 

palloa”. Jokainen pelaaja sai 

lyödä vuorollaan pyrkien 

etenemään mahdollisimman 

pitkälle ja neljän hengen 

ryhmän parhaiten pelatulta 

pallolta jatkettiin taas 

eteenpäin jokaisen 

vuorollaan koettaessa 

lähestyä viheriötä. Lopulta 

kun pienpeliryhmä pääsi 
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greenille puttausetäisyydelle, niin jokainen pelaaja pyrki puttaamaan oman pallon reikään 

vuorollaan ja tätä kautta kaikille saatiin yksilöity tulos myös golfradalta. Lopulta yksittäisen 

pelaajan tulokset laskettiin yhteen kaikkien lajien osalta ja pienimmän yhteistuloksen 

saavuttanut voitti turnauksen ja sai kotiin viemiseksi komean kiertopalkinnon. Kaikki muutkin 

osallistujat palkittiin golf- aiheisilla sponsorilahjoituksilla.  

Päivän aikana, kuten lehtijutustakin voi lukea, ihmisillä heräsi into kohti kaikkia golflajeja, kuten 

myös Golfin kolmiottelua ja monet pohtivat ääneen ensivuotta ajatellen kuinka saataisiin vielä 

lisää väkeä osallistumaan tähän upeaan tapahtumaan? Mahdollisesti haastamalla paikallisia 

yrityksiä mukaan TYKY- päivän muodossa ja järjestämällä erikseen vielä oma sarja lapsille. Nyt 

ensimmäisen kolmiottelun jälkeen viisastuneena ja kokemusta rikkaampana tästä ehdottomasti 

rakennetaan perinne ja pyritään laajentamaan markkinointialuetta myös, jotta tapahtumaan 

saadaan lisää väkeä kauempaakin osallistumaan tähän ainutlaatuiseen turnaukseen, jota 

tiettävästi ei pelata missään muualla. 

 

HEINÄBIITISITURNAUS PERJANTAINA 4.7.2014 
 

Edellisvuonna taas henkiin herätetty HeinäBiitsiTurnaus sai jatkoa 2014 vuoden heinäpäivillä. 

Osallistujia turnaukseen oli huomattavasti vähemmän kuin edellisellä järjestämiskerralla sillä 

paikallisille lentopalloaktiiveille osui polttarijuhlat samalle päivälle ja näin saimme kasaan vain 4 

joukkuetta leikkimielisesti kisailemaan HeinäBiitsiTurnauksen voitosta. 

 Kaikki joukkueet 

pelasit toisiaan 

vastaan alkusarjassa 

ja lopulta vielä 

turnauksen 

sijoitukset 

ratkaistiin välierien 

ja jatkopelien 

voittaneiden 

välisessä finaalissa 

ja hävinneiden 

pronssiottelussa. 

Finaalin voitti 

lopulta tiukkojen 

vaiheiden jälkeen 

Jazz, joka kukisti kahden pisteen erolla, jatkopalloilla Kuula & Moppi joukkueen. Kolmanneksi 

turnauksessa sijoittui Nro 10, joka myös kahden pisteen erolla voitti Punkalaitumen kunnan 

joukkueen pronssiottelussa. Finaalin voittajajoukkue; Jazz palkittiin Punkalaitumen kunnan 375- 

juhlavuoden T-paidoilla ja aplodeilla.   
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Aurinkoinen päivä suosi tapahtumaa ja rennon musiikin säestäessä pelejä, tapahtuma oli taas 

onnistunut kokonaisuus. Vain osallistujia ja katsojia olisi kaivattu tapahtumapaikalle enemmän. 

Toivottavasti näin käy vuoden 2015 heinäpäivillä järjestettävässä HeinäBiitsiTurnauksessa. 
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HEINÄPÄIVIEN TUPLA- KATUSÄHLYTURNAUS LAUANTAINA 5.7.2014 
 

Laitumen Pallo yhteistyössä Punkalaitumen kunnan kanssa järjesti heinäpäivien yhteydessä 

katusählyturnauksen osakilpailun, joka on Suomen Salibandyliiton, yhteistyössä suomalaisten 

salibandyseurojen kanssa järjestämä tapahtuma. Katusählyturnauksia on pelattu jo kymmenisen 

vuotta eri paikkakunnilla ja turnauksia järjestetään ympäri Suomea enenevissä määrin joka 

vuosi. Kesän 2014 katusählytapahtuma Punkalaitumella oli järjestyksessään ensimmäinen 

paikkakunnalla järjestetty turnaus. Joukkueita saapui paikkakunnalle monesta suunnasta, 

pisimmillään Jyväskylästä asti ja yhteensä osallistujia oli reilut 200 henkilöä neljässä eri sarjassa 

kisailemassa paremmuudestaan.  

Punkalaitumen kunta ja Monikulttuurisesti liikkuen –hanke kasasi kaksi joukkuetta kunnan 

työntekijöistä ja heidän perheenjäsenistä, yhden Firmasarjaan sekä toisen joukkueen 

Sekasarjaan.  

Sekasarjan joukkueella tiesi nousi pystyyn heti alkusarjassa heidän hävittyä kaikki ottelut 

tiukkojen ja tasaisten pelien jälkeen. Firmasarjan joukkue raivasi tiensä finaaliin asti ja lopulta 

voitti sen myös rangaistuslaukauskisan avustuksella ja näin he saivat mahdollisuuden osallistua 

Helsingissä järjestettävään Katusählyn finaalitapahtumaan. 

Helsingin katusähly finaaliturnaus pelattiin lauantaina 23.8.2014 Kampin Narinkkatorilla, jonne 

saapui ympäri Suomea kaikkien osaturnauksien ja sarjojen voittajajoukkueet. Helsingissä kyyti 

oli kylmää Punkalaitumen joukkueelle niin peleissä kuin ilmastollisestikin ja Punkalaitumen 

kunnan joukkue hävisi kaikki ottelunsa selvästi parempitasoisille firmasarjan joukkueille. Kunnan 

joukkueessa pelasi kolme maahanmuuttajataustaista nuorta, joiden toinen vanhemmista  

työskentelee Punkalaitumen kunnalla. 

Tulevana kesänä järjestettävään Punkalaitumen osaturnaukseen on taas tarkoitus kerätä 

Punkalaitumen kunnan joukkue tai kaksikin kasaan ja osallistua peleihin pilke silmäkulmassa. 

HEINÄPÄIVIEN MÖLKKYTURNAUS SUNNUNTAINA 6.7.2014 
 

Perinteikäs Suomalainen pihapeli mölkky sai kannatusta ihmisiltä kun vapaita ideoita on kyselty 

tapahtumajärjestämisen suhteen paikkakunnallamme. Ihmisten mielipiteitä kunnioittaen ja 

heidän arvostelukykyynsä nojaten päätimme järjestää mölkkyturnauksen heinäpäivien 

yhteydessä. Paikkakunnalla on vahvaa mölkkyosaamista ja paikallisten harrastajien toimesta on 

koluttu SM-kisoja, PM-kisoja ja MM-kisoja, joissa on jopa menestystä karttunut osallistumisen 

lisäksi. Nämä mölkkyaktiivit olivat avustamassa tietotaidollaan myös Punkalaitumen pitäjän 

mestaruuskisoissa sekä he toimittivat viralliset neljä mölkkysettiä myös turnauspäivälle, jotta 

kisan jouheva läpivienti onnistui. 
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Mölkkyturnausta markkinoitiin Punkalaitumen kunnan ja sanomien facebook ryhmissä ja lisäksi 

pitäjälle levitettyjen A3 ja A4- kokoisten paperijulisteiden avulla ja Punkalaitumen Sanomien 

lehti-ilmoituksella. Pelimuodoksi turnaukseen valikoitui Tuplamölkky, jossa osallistujat 

muodostivat kahden hengen joukkueet, jotka kisasivat toisiaan vastaan. Joukkueita kisaan 

ilmoittautui vain 6 ja näiden kahdentoista hengen voimin käyty turnaus oli rivakoin suorituksin 

pelattu ohitse reilussa kahdessa tunnissa.  

Vaikkakin turnaus jäi hieman tyngäksi, kunnianhimoisiin 

suunnitelmiin verrattuna, joissa jopa 20 joukkuetta olisi 

mitellyt turnauksessa paremmuudestaan. Niin 

kokonaisuus oli onnistunut näin ensimmäiseksi 

järjestämiskerraksi ja turnauksesta saatu palaute siivittää 

kyllä järjestämään tapahtuman myös ensi vuonna 

heinäpäivien yhteyteen. 

Turnaukseen osallistuvien pelaajien ikähaarukka oli 

valtava, sillä nuorin mölkkääjä oli vasta saavuttanut 

kymmenen vuoden iän ja kokeneimpien kisaajien ikä 

läheni jo kahdeksaakymmentä. Joten koko perheen 

mölkkyturnauksesta todellakin voidaan puhua.  

Turnaus pelattiin kahdessa kolmen joukkueen alkulohkossa, joista kummastakin kaksi parasta 

joukkuetta pääsivät välieriin ja välierien voittajat jatkoivat finaaliin. Välierien hävinneet 

joukkueet ratkaisivat sijoituksensa pronssiottelussa. Myös alkusarjasta karsiutuneet kaksi 

joukkuetta ratkaisivat keskinäisessä ottelussaan sijat 5. ja 6. Kisan lopulta voitti tiukkojen 

tilanteiden jälkeen kokenut mölkkykaksikko, jotka ovat kiertäneet arvoturnauksia jo 

pidemmänkin aikaa.  

Välieriin saakka päässeet neljä joukkuetta palkittiin Punkalaitumen kunnan 375- juhlavuoden T-

paidoilla. Mitään muuta fyysistä palkintoa ei ollut joukkueille, ei edes voittajille, ainoastaan 

mainetta ja kunniaa. Turnaukseen osallistui 12 henkilöä, joista yksi pelaaja oli 

maahanmuuttajataustainen ja loput kantasuomalaisia.   

´ 
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PEACE RUN – RAUHANJUOKSUTAPAHTUMA TIISTAINA  22.7.2014 
 

Peace Run – 

Rauhanjuoksutapahtuma on 

kansainvälinen liikunnallinen 

kannanotto maailmanrauhan 

puolesta. Tapahtumasta saatiin 

infoa ensimmäisen kerran 

huhtikuussa tapahtuman 

järjestäjiltä, jotka kertoivat 

saatekirjeen kera juoksijoiden 

ohittavan Punkalaitumen tiistaina 

22.7. ja he samalla tiedustelivat 

haluamme osallistua mukaan 

tempaukseen jonkinlaisen, vapaasti 

toteutettavan ja kaikille avoimen 

yleisötapahtuman muodossa. 

Otimme Punkalaitumen kunnan ja 

Monikulttuurisesti liikkuen  –

hankkeen kanssa haasteen vastaan 

toteuttaaksemme 

rauhanjuoksutapahtuman pitäjällä. 

Mukaan tapahtumajärjestelyihin 

valikoitui urheiluseura 

Punkalaitumen Kunto ja heidän 

järjestämän maastojuoksukoulun 

aktiivit. 

Tapahtumaa markkinoitiin 

facebookissa ja Punkalaitumen 

sanomien puffijutulla, jossa 

kerrottiin tapahtuman ideasta, 

historiasta ja itse 22.7. 

tapahtuvasta juoksusta. 

Halukkaat pitkänmatkan juoksijat, 

joita oli lopulta kymmenkunta, 

kyyditettiin minibussilla Vartiolasta 

Punkalaitumen ja Sastamalan 

kuntarajalle vastaanottamaan 

rauhanjuoksukulkuetta, josta 

kansainvälisen juoksun ydinjoukko 
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ja punkalaitumelaiset juoksijat taivalsivat yhdessä noin kymmenen kilometrin matkan Vartiolan 

kentälle. Joukkoon liittyi Punkalaitumen kunta-alueen juoksuosuudelta lisää juoksijoita 

matkanvarrelta ja keskipitäjältä vielä suuri määrä lapsia ja nuoria vauhdittamaan tapahtumaa. 

Lisää Vartiolan tapahtumista voi lukea oheisesta lehtiartikkelista. Tapahtuma oli 

lämminhenkinen muutenkin kuin paahtavan helteen vuoksi ja paljon iloisia ilmeitä oli nähtävillä 

juoksun aikana ja sen jälkeen. 

 

KAIKENMAAILMAN TANSSIA- PROJEKTI SYKSY 2014 

 
KaikenMaailmanTanssi- projekti jatkui taas syksyllä 26.8. tutuilla yhteistyökuvioilla Tanssikoulu 
TanssinTahdin ja tanssiohjaaja Elisa Ahosen kanssa. Elisa on saanut punkalaitumelaisilta 
tanssijoilta niin hyvää palautetta viime kauden aikana, että mitään järkeä ei ollut tätä 
hedelmälliseksi yhteistyöksi syntynyttä kuviota ruveta muuttamaan suuremmin. Muutokset, 
mitkä koettiin tarpeelliseksi toteuttaa johtuivat syystä, että Punkalaitumen vastaanottokeskuksen 
tiedettiin lopettavan toimintansa kuluvan syksyn aikana. Tästä syystä päätimme vaihtaa 
tanssipaikkaa Haukankosken tanssisalilta keskipitäjälle Keskuskoulun juhlasaliin.  
 

Aloitimme tanssikauden kuudella eri 
tanssiryhmällä ja lisäsimme yhden ryhmän 
vielä siihen kuunneltuamme lasten ja 
nuorten toiveita ylä- ja alakoulun erillisistä 
tanssiryhmistä. Ryhmiä oli Naperoille, jossa 
1-3 vuotiaat lapset tanssivat oman 
huoltajansa kanssa, lavatanssiryhmä, joka 
oli suunnattu nuorille ja kaikenikäisille 
aikuisille, tenavien ryhmä 4-6 vuotiaille 
lapsille, katutanssiryhmät ala- ja 
yläkoululaisille sekä suuren suosion 
savuttanut liikunnallinen tanssitunti; 
humppabailuryhmä kaikille innokkaille 
halukkaille. Lavatanssiryhmä hiipui 
kuitenkin syysloman jälkeen, koska 
kellonaika 16.15 oli hieman haasteellinen 
aikuisille osallistua mukaan työpäivän 
päättyessä suurin piirtein samaan aikaan. 
Kevätkaudelle 2015 on aikataulutusta 
ryhmien toiveista muutettu, jotta kaikki 
ikäryhmät pääsevät mukaan harrastamaan 
parhaaseen mahdolliseen aikaan, joka sopii 
arkipäivän rytmiin. 
Naperoiden ryhmässä, jossa 1-3 -vuotiaat 
ovat saaneet tutustua tanssin maailmaan 
yhdessä oman tutun aikuisen kanssa, on 
tunneilla erityisesti harjoiteltu rytmiikkaan, 
suuntiin ja tanssin tasoihin liittyviä asioita. 
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Tenavien, 4-6 -
vuotiaiden lasten 
ryhmässä 
perusliikkumisen 
lisäksi painotukset 
ovat vähän erilaiset 
joka kaudella. 
Tenavat ovat 
harjoitelleet tänä 
syksynä erityisesti 
kevyttä ja pehmeää 
liikettä sekä eri 
tasoissa 
tanssimista.  
 
 
 

 
Yläkoululaiset ovat tanssineet katutanssihengessä syksyn. Treenissä on ollut perustekniikan 
lisäksi oman tanssijan etsintä suuressa roolissa. Tämän ryhmän tanssijat ovat tehneet 
käytännössä esityksensä koreografian itse, tiimityönä, joka on hieno saavutus nuorilta 
tanssijoilta. 

 

Alakoululaisten tanssiryhmä on niin ikään harjoitellut syksyn katutanssihengessä. Erityisesti 
harjoituksen alla ovat olleet oman kehon rytmi ja tanssisuunnat. 
 
Humppabailut on liikunnallinen tanssitunti, jossa tanssitaan yksin helppoja askelikkoja 

suomalaiseen tanssimusiikkiin. Ennakkotaitoja ei tarvita ja tunnilla kaikki osaavat varmasti. Tässä 

porukassa hiki lentää ja hymy on herkässä kaikilla tanssijoilla. 
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Lavatansseissa on käyty pareittain perustansseja läpi, joita usein tanssitaan nimenomaan 

tanssilavoilla ja –paikoilla. Humppaa, cha chaata, tangoa, valssia jne. 

Tanssikauden 2014 päätti tuttuun tapaan tonttubileet, jotka järjestettiin Keskuskoulun 

juhlasalissa tiistaina 9.12. Tonttubileissä pääsivät kaikki tanssiryhmät esittämään syksyn aikana 

harjoiteltua koreografiaa 150 henkiselle yleisölle. Tonttubileet juonsi joulupukki, joka 

toivotettiin tervetulleeksi paikalle säestetyn yhteislaulun voimin ja ryhmien tanssiesitysten 

jälkeen parketille pääsi yleisökin tanssimaan Punkalaitumen yhteiskoulun ylä-asteen 10 henkisen 

bändin esittäessä useita niin ikivihreitä kuin jouluaiheisia lauluja. Lisäksi juhlijoille oli tarjolla 

glögiä, mehua, pipareita ja torttuja, joiden tarjoilusta vastasi MLL:n Punkalaitumen jaoston 

vapaaehtoiset. Suuren suosion saavuttaneet tanssit jatkuvat Punkalaitumen keskuskoululla 

myös tulevaisuudessa aina tiistaisin ja ne toteutetaan jatkossakin yhteistyössä Tanssikoulu 

TanssinTahdin kanssa. Näin saavutetaan tavoiteltu Monikulttuurisesti liikkuen –hankkeen 

tarjoamien harrastusten  jatkuvuus myös tässäkin aloitetussa toiminnossa.  
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RYTMIKÄSTÄ VESIJUMPPAA NAISILLE 
 

Naisten rytmikäs vesijumppa jatkoi viikoittaista toimintaansa 23.9. alkaen Punkalaitumen 

uimahallilla. Vesijumpassa on käynyt naisia aina 15-20 henkilön välillä. Tämä on lisännyt 

runsaasti naisille varatun uimavuoron käyttöä uimahallilla, joten myös liikunnallisuus on 

lisääntynyt paikkakunnalla naisten keskuudessa tarjotun vesijumpan myötä. 

Maahanmuuttajataustaisia naisia ei 

ole vesijumpassa käynyt sillä 

vastaanottokeskus lopetti toimintansa 

melko lailla samaan aikaan kun 

vesijumppa taas syksyllä alkoi ja vaikka 

olen henkilökohtaisesti lähestynyt 

paikkakuntalaisia 

maahanmuuttajataustaisia naisia asian 

tiimoilta, niin he eivät ole osallistuneet 

kertaakaan naisten vesijumppaan. 

Ohjaajana vesijumpassa jatkoi viime 

keväänä toiminnan aloittanut ohjaaja 

ja hän on saanut kiitosta ja kehuja 

pidetyistä tunneista. 

Syyskauden päätyttyä joulukuussa 

jumppaajat toivoivat kirjallisesti niin 

ohjaajalta kuin kunnan vapaa-

aikatoimelta, että naistenvuoron 

vesijumppaa jatkettaisiin myös 

keväällä 2015 ja tähän päädyttiin myös 

lopulta, sillä ohjaaja oli myös halukas 

jatkamaan toimintaa ja vapaa-

aikatoimella oli mahdollisuus maksaa 

ohjaajalle korvaus ohjatuista 

tunneista.  

Toimintaperiaate Monikulttuurisesti liikkuen –hankkeen loputtua muuttui tammikuusta 2015 

alkaen sen verran, että jumppaajat ovat velvollisia maksamaan itse normaalin uimahallimaksun 

jumpasta, sen sijaan, että heillä oli mahdollisuus hanketoiminnan alaisuudessa lahjoittaa 

vapaaehtoinen maksu vastineeksi vesijumpasta. 

Näin tämäkin toimintamuoto on vakiintunut osaksi kunnan vapaa-aikatoimen tarjoamaa palvelu- 

/ virkistystoimintaa Punkalaitumen kunnan naisasukkaille. 
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JOKIMELONTASEIKKAILU TURPOONJOELLA LAUANTAINA 27.9.2014 
 

Jokimelontaseikkailu toteutettiin yhteistyössä eräopas Tomi Helinin kanssa, joka tuli 

punkalaitumelaisille tutuksi viime vuonna Porttikalliolla toteutetun luontopolun avajaisissa. 

Matkalle lähti täysi, 12 ”asiakkaan” lasti jokimelontaseikkailusta kiinnostuneita ihmisiä. 

Markkinointi jokimelontaseikkailusta toteutui hyvin kevyesti ilman käytännön kustannuksia 

sosiaalisen median kautta. Jo seuraavan kahden päivän aikana jokimelontaseikkailun julkaistuani 

kasassa oli tarvittavat 12 lähtijää, joten siitä päätellen kiinnostusta oli paljon matkaa kohden ja 

lähtijöitä olisi ollut varmasti enemmänkin jos vaan matkalaisia olisi voitu enemmän ottaa 

mukaan, mutta turvallisuus- ja rahtisyistä tämä 12 henkilöä oli maksimi osallistujamäärä. 

Kuvankaunis Turpoonjoki sijaitsee Tammelassa, Liesjärven kansallispuistossa, noin 60 kilometrin 

päässä Punkalaitumelta, jonne matkaseurue pääsi paikallisen yrittäjän minibussikyydillä. 

Lähdimme aamulla yhdeksän aikaan liikkeelle ja kanootinlaskupaikalle saavuimme tuntia 

myöhemmin. Oppaan ohjeistuksilla tutustuimme kuivalla maalla ensin hieman melan 

oikeaoppiseen käyttöön ja turvallisuusohjeisiin, jonka jälkeen kiskoimme pelastusliivit niskaan ja 

olimme valmiita harjoittelemaan intiaanikanoottien kanssa liikkumista niille ominaisessa 

ympäristössä. Seitsemän kahden hengen kanoottiseuruetta lipui Liesjärven pinnalla opetellen 

ohjaamaan ja liikkumaan kanooteilla oppaan opastuksella haluttuun suuntaan. Kävimme myös 

läpi teoriassa miten tulisi toimia jos jonkun kaksikon kanootti sattuisi kaatumaan, jotta heidät 

saataisiin takaisin kanoottiinsa turvallisesti muita kanootteja kaatamatta. 

 

Kanootteihin 

tutustumisen 

ja niiden 

kanssa 

harjoitellun 

liikkumisen 

jälkeen 

nautimme 

läheisellä 

grillikatoksella 

kevyen, 

avotulella 

valmistetun 

kenttälounaan, 

jonka jälkeen 

jokainen oli 

valmiina lähtemään kolmen tunnin jokimelontaosuudelle. Jokimelontaosuus toteutettiin siten, 

että oppaamme Tomi Helin oli ensimmäisessä kanootissa vieden rauhallisesti melojajoukkoa 

alajuoksulle virran mukana ja letkan viimeisessä kanootissa olin itse varmistamassa, että kaikki 
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pysyivät koossa suunnitellulla reitillä ja turvallisesti pystyssä rauhallisesti edeten. Kolmen tunnin 

ja noin viiden kilometrin jokimelontaosuudella saimme kokea myös maltillista vauhdin hurmaa 

virtapaikoissa, joita ei ihan koskiksi voi kutsua, mutta nopeaksi vedeksi kyllä. Lisäksi tutustuimme 

paikalliseen joutsenperheeseen tarvittavan välimatkan päästä ja pääsimme myös ylittämään 

yhden penkereen patokohdasta, josta ei voi laskea jyrkän pudotuksen vuoksi, kanootteja pienen 

matkaa kantaen ja taas uudestaan kyytiin padon toiselta puolelta hypäten virran vietäväksi. 

 Päästyämme jokimelontaseikkailun määränpäähän kala-apajan koskelle, istuimme vielä hetken 

matkaseurueen kanssa laavulla erätulilla jutustellen seikkailun kohokohdista naamat messingillä 

ja samalla nauttien perinteiset nokipannukahvit.  
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Bussissa takaisintulomatkalla kohti Punkalaidunta matkalaisilla oli mahdollisuus antaa oman 

maksukykynsä mukaan jotain takaisin kiertämään laitettuun hippoon ”maksa mitä jaksat”- 

ajatuksella. Näillä saaduilla lahjoituksilla / vastineilla voimme taas järjestää jotain muuta 

liikunnallista harrastustoimintaa paikkakunnan lasten ja nuorten hyväksi. 

Jokimelontaseikkailusta saadun suullisen ja kirjallisen palautteen perusteella matka oli 

enemmän kuin onnistunut ja kyllä sen kaiken positiivisuuden ja kiitollisuuden pystyi aistimaan jo 

paikanpäällä ihmisten kasvoista, eleistä ja ilmeistä sekä hippoon jääneen maallisen 

mammonankin perusteella. Kokonaisuudessa jokimelontaseikkailu oli hyvin eheyttävä, lempeä, 

elämyksellinen ja iloinen kokonaisuus syyssäänkin vielä helliessä seikkailijoiden mieliä. 

 

SÄBÄMATKA TAMPEREELLE SUNNUNTAINA 19.10.2014 
 

Monikulttuurisesti liikkuen – hanke yhteistyössä tamperelaisen salibandyseura SC Classicin 

kanssa järjesti salibandymatkan Tampereelle syysloman päätteeksi. Matka alun perin oli 

tarkoitus järjestää koko päivän mittaisena liikuntamatkana, jossa ensin olisimme menneet 

pelaamaan Raholan liikuntakeskukseen 1 ½ tunnin salibandyvuoron, jonka jälkeen ruokailujen 

kautta olisimme vielä menneet katsomaan rasismin vastaista salibandyottelua Tampereen 

Classic vastaan Tapanilan Erä. Vähäisen osallistujamäärän vuoksi jouduimme perumaan Raholan 

pelivuoron ja päädyimme lopulta ainoastaan katsomaan salibandyliigan huippuottelua. 
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Syyslomat, joululomat ja hiihtolomat ovat olleet hyvin haastavia harrastusmatkojen ja – 

vuorojen järjestämiselle sillä Punkalaitumelaiset tuntuvat häviävän kuin tuhka tuuleen kaikkina 

koululomien aikoina ja niin kävi nytkin. Lopulta kuitenkin muutamaa päivää ennen 

tapahtumapäivää kun ilmoitin Raholan pelivuoromme peruuntuvan saimme matkalle lopulta 

mukaan 18 osallistujaa alun perin kuuden matkalle ilmoittautuneen sijaan. Moni matkalle 

osallistujista oli sitä mieltä, että päivä olisi ollut liian pitkä, mikäli olisimme menneet myös itse 

pelaamaan salibandya ja siksi he eivät olleet ilmoittautuneet mukaan matkalle aikaisemmin. 

Syysloma valikoitui järjestämisajankohdaksi hieman vahingossa ottelutapahtuman luonteen 

vuoksi. Sillä teemana oli rasismin vastaisuus ja ottelun jokaisen erän 10 minuutin kohdalla 

katsomossa näytettiin punaista korttia rasismille. Myös kummankin joukkueen kapteenit ennen 

ottelun alkua pitivät pienen puheen tasavertaisuuden puolesta ja rasismin vastaisuudesta ja 

kumpaisenkin joukkueen pelaajat kantoivat käsivarressaan ”respect” logolla kirjailtua 

käsinauhaa pelin aikana.  

Suomalainen salibandy, globaalin harrastajakunnan omaavan jalkapallon esimerkkiä seuraten 

onkin SC Classicin tekemien aloitteiden myötä profiloitunut rasismin vastaisuudellaan myös 

muissa salibandytapahtumissa, kuten myös kesällä pelatuissa katusählyfinaaleissa, johon 

Punkalaitumen kunnan joukkue osallistui. 

Itse halusin järjestää Monikulttuurisesti liikkuen- hankkeen puitteissa nimenomaan liikunnallisen 

matkan yhdistettynä penkkiurheiluun, mutta suurin osa kohdeyleisöstä oli siis toista mieltä ja 

päädymme lopulta tynkäreissun järjestämiseen. Matkalle osallistui mukaan myös yksi 

maahanmuuttajataustainen henkilö, joka on myös osallistunut aktiivisesti keskiviikon kaikille 

avoimelle salibandyvuorolle ja hänen myötään myös muita maahanmuuttajataustaisia pelaajia 

on uskaltautunut kokeilemaan tätä uutta Suomalaista kansallisurheilun muotoa vaikka heillä ei 
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ole minkäänlaista taustaa mailapeleistä ja he eivät tunne olevansa vahvoilla salibandya 

pelatessa.  

PSYKOMOTORIIKKAKOULUTUS LIIKUNTA- JA VAPAA-AIKAOHJAAJILLE 

LAUANTAINA 8.11.2014 
 

Monikulttuurisesti liikkuen –hanke järjesti punkalaitumelaisille liikunta- ja vapaa-aikaohjaajille 

psykomotoriikkakoulutuksen yhteistyössä Suomen Psykomotoriikkayhdistys ry:n kanssa. 

Koulutus tapahtui Punkalaitumen liikuntahallilla lauantaina 8.11.2014 klo 11.00-17.00 ja 

kouluttajan toimi SPY:n kouluttaja Tuukka Äännevaara. Koulutukseen osallistui 15 

punkalaitumelaista liikunta- ja vapaa-aikaohjaaja monista eri seuroista, lajeista ja ikäluokista. 

Mukana oli tanssinohjaajia, hiihto-ohjaajia, jumppaohjaajia, kuntonyrkkeilyohjaajia, salibandy ja 

jalkapallo-ohjaajia, lasten- / perhepeuhulaohjaajia ja monipuolisen kuntoliikunnanohjaajia. 

Psykomotoriikka on lähestymistapa, jossa käytetään ja sovelletaan eri menetelmiä. 
Psykomotoriikassa on kysymys kehon ja mielen yhteydestä. Tavoitteena on liikunnan avulla 
edistää ja tukea ihmisen koko persoonallisuutta. Liikuntaa ei tarkastella urheilullisista ja 
suorituskorosteisista eikä tulostavoitteisista lähtökohdista, vaan se nähdään tietoisena ja 
tavoitteellisena kokonaisvaltaisen kehityksen ja toimintakyvyn sekä terveyden edistämisen ja 
tukemisen välineenä. Liikunnassa on keskeistä ilo, luovuus ja elämyksellisyys, jossa jokaisella on 
mahdollisuus onnistua. 

Havainnoimalla, yhdessä liikkumalla ja oppimalla kehittyvät itsetuntemus, vuorovaikutustaidot 
ja käsitys ympäristöstä. Monipuoliset havaintomotoriset harjoitteet, liikuntaleikit ja –pelit, 
tanssi- ja musiikkiharjoitukset, pantomiimi- ja sirkustaitoharjoitteet sekä erilaisilla välineillä 
(esim. trampoliini, keinut, pedalo jne) tapahtuvat harjoitteet muodostavat keskeisen sisällön. 
Harjoitteita voidaan toteuttaa erilaisissa ympäristöissä esim. sisätiloissa, luonnossa, vedessä jne. 

Psykomotorinen harjoittelu sopii kaikille, mutta siitä hyötyvät erityisesti tukea tarvitsevat 
henkilöt lapsista vanhuksiin. 

Koulutuksessa käytiin läpi Psykomotoriikan perusteita ja tarkoitusperiä teoriassa läpi ja lisäksi 
suurin osa koulutuksesta toteutettiin toimintamuodossa erilaisten toiminnallisten harjoitteiden 
muodossa. Lisäksi pohdimme ohjaajien kesken kouluttajan avustuksella miten eri lajeissa ja 
harjoituksissa pystytään toteuttamaan psykomotorisen toiminnan vaatimuksia muuttamalla 
lajikohtaisia harjoituksia psykotorisempaan suuntaan ilman kilpailullisia tavoitteita ja siten, että 
kaikkien toiminnassa mukana olevien henkilöiden osallistuminen maksimoituu monipuolisen ja 
jatkuvan tekemisen myötä, ilman että kukaan ”tippuu” leikistä tai harjoituksesta pois. 

Koulutuspäivän anti oli siis hyvin monipuolinen ja monin tavoin myös avartava ohjaajan 
näkökulmasta. Lisäksi koulutus keräsi paljon kiitosta osallistuneilta ohjaajilta ja he toivoivat lisää 
koulutuksia pidettäväksi. Koulutuksellisen annin lisäksi ohjaajilla oli mahdollisuus verkostoitua 
päivän aikana toisten paikallisten toimijoiden kesken ja vaihtaa ideoita oman toimintansa 
kehittämiseksi ohjattavissa harrasteryhmissä. 
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RESPECT –SALIBANDYTURNAUS TAMPEREELLA LAUANTAINA 15.11.2014 
 

Saimme kutsun Salibandyseura Classicilta osallistua maahanmuuttajien respect- 

salibandyturnaukseen, joka pelattiin Tampere areenalla lauantaina marraskuun 15. päivä. 

Turnaukseen osallistui yhteensä neljä joukkuetta, joista kolme muuta olivat Tampereen seudulta 

eri maahanmuuttajatahojen joukkueita. 

Turnaus oli iloinen ja varsin hyvähenkinen tapahtuma, jossa vastustajankin maaleille taputettiin 

ja onnistumisille hurrattiin. Silminnähden kaikilla oli hauskaa, joka oli turnauksen selkein suurin 

anti yhdessä tekemisen ilon ja tasapuolisen osallistumisen lisäksi.  

Turnauksessa 

jokaiselle 

joukkueelle 

kertyi kolme 2 x 

17 minuutin 

ottelua 

pelattavaksi, 

joissa jokainen 

pelaaja sai 

tasapuolisesti 

peliaikaa 

riippumatta 

yksittäisen 

pelaajan 

taitotasosta. Pelit pelattiin hieman pienemmällä kentällä 4 vastaan 4 + maalivahdit. Voittamisen 

tärkeys oli suurinta vain joukkueissa pelanneiden kantasuomalaisten ohjaajien ja muutamien 

pelaajina osallistuvien joukossa. Toki kentällä ollessa jokaisella yksittäisellä pelaajalla oli halu 

onnistua ja tehdä parhaansa sen eteen, että oman joukkueen maalitili olisi karttunut, mutta 

pelin voittaminen oli kuitenkin toissijaista. Tätä painotin myös itse meidän ryhmän aina 

kerääntyessä yhteen rinkiin ennen pelin alkua tsemppaamaan kädet ringin keskustaan 

ojennettuna yhteen kasaan ja huutamaan kolmannella ”KIVAA!” 

Paikallinen ja Monikulttuurisesti liikkuen- hankkeen saama isoin anti turnauksesta kuitenkin 

näkyi parina kertana ennen turnausta ja nyt turnauksen jälkeen kaikille avoimella salibandyn 

pelivuorolla liikuntahallilla keskiviikkoisin klo 16.00 – 17.00, johon maahanmuuttajataustaiset 

pojat ovat nyt uskaltautuneet mukaan entistä suuremmissa määrissä. He eivät ole ennen 

kokeneet olevansa tarpeeksi hyviä salibandyssa osallistuakseen pelivuorolle, mutta turnaukseen 

osallistuminen on luonut itseluottamusta asian suhteen ja ajattelumaailmakin on ehkä hieman 

muuttunut siitä, että aina ei tarvitse olla paras tai edes hyvä jossakin lajissa osallistuakseen 

mukaan toimintaan vaan harrastuksissa voi myös pitää hauskaa ja ylläpitää omaa kuntoaan 

vaikkei lajia täysin vielä hallitsisikaan. 
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Pohdimme myös yhdessä turnausta järjestävän tahon SC Classicin toimihenkilöiden Nina 

Rantalan ja Johanna Heikkisen kanssa uutta yhteisturnausta pelattavaksi Punkalaitumella jossain 

vaiheessa tulevana keväänä 2015, jonne puolestaan kutsuttaan Tampereen joukkueet 

pelaamaan ja tutustumaan Punkalaitumeen. Hankkeiden välisessä yhteistyössä on voimaa ja sitä 

yhteistyötä toivotaan lisää. Niin Johannan kuin omastakin mielestä olisi upeata jos 

hanketyöntekijät voisivat tutustua toisiinsa yhteisessä seminaarissa ja jakaa kokemuksiaan ja 

toiminnallisia käytänteitään sekä ideoitaan, jotta toiminta ja integraatio maahanmuuttajien 

keskuudessa kehittyisivät entisestään. 

 

KAIKILLE AVOIMET FUTSAL- JA SALIBANDY HARRASTUSVUOROT 
 

Kaikille avoimet harrastusvuorot alkoivat elokuun puolivälissä liikuntahallilla. Futsalia on pelattu 

joka viikko aina tiistaisin ja salibandya keskiviikkoisin klo 16.00 – 17.00. Vuoro on nimenomaan 

kaikille avoin ja kuluneen syksyn aikana kummallekin vuorolle on vakiintunut oma 

harrastajakuntansa.  

Salibandya käyvät pelaamassa pääasiassa lapset vanhempiensa kanssa ja ikäjakauma on sitä 

kautta aika laaja, nuorimman harrastajan ollessa 7-vuotias ja vanhimmat jo neljänkympin 

ylittäneitä. Maahanmuuttajataustaisia harrastajia on ollut mukana alusta asti ja heidän 

määränsä on syksyn aikana lisääntynyt. Erityisen piristysruiskeen maahanmuuttajien osalta 

tarjosi Salibandyseura Classicin järjestämä maahanmuuttajille tarkoitettu salibandyturnaus, 

johon osallistuimme mukaan 9 henkilön joukkueella. Tämän turnauksen myötä 

maahanmuuttajat ovat huomanneet, että jalkapallotaustaisina urheilijoina hekin pärjäävät hyvin 

mukana avoimella pelivuorolla vaikka heidän henkilökohtainen mailankäsittelytaito ei olekaan 

kantasuomalaisten ikätoverien tasolla, joka on ollut taustalla ehkä suurin kynnys osallistua 

salibandyvuorolle.  

Kaikille avoin salibandyvuoro on puhtaasti pelivuoro, jossa perheiden pienimmät otetaan 

huomioon pelivauhdissa ja heille annetaan tasapuolisesti tai jopa hieman enemmän vastuuta 

kuin aikuisille pelin tiimellyksessä. Paljon naurua ja iloista tekemistä on syksyn aikana mahtunut 

tälle harrastusvuorolle ja olemme myös selvinneet ilman haavereita ja loukkaantumisia, koska 

pelin tempo on pääasiallisesti hyvin maltillista ja kaikkia huomioivaa. 

Keväällä 2015 vuoro jatkuu samanlaisena, kaikille avoimena harrastusvuorona, riippumatta siitä 

saammeko Monikulttuurisesti liikkuen- hankkeelle jatkorahoitusta tai emme. Vuorolla on 

harrastajia käynyt parhaimmillaan lähemmäs 20 henkilöä ja joinakin viikkoina vain 

kymmenkunta pelaajaa. Vuoro on ollut ja pysyy maksuttomana kaikille osallistujille. 

Päävastuullisena ohjaajana vuorolla on toiminut Monikulttuurisesti- liikkuen hankkeen 

koordinaattori Tomi Hyvönen. 
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Futsalvuoro on syksyn aikana profiloitunut alakoululaisten vuoroksi. Alkusyksystä suurin 

kävijäryhmä koostui 5-6 luokkalaisista mukana myös pari 1-2 luokkalaista ja nyt kohti talvea 

pelaajamäärä on lisääntynyt ja 3-4 luokkalaisetkin lapset ovat käyneet pelaamassa aktiivisesti. 

Futsalvuoron kävijöistä noin kolmannes on maahanmuuttajataustaisia pelureita. Alkusyksyn 

aikana harrastamassa kävi myös vastaanottokeskuksen asukkaita, jolloin ulkomaalaistaustaisten 

kävijöiden määrä oli noin puolet kävijäkunnasta, mutta keskuksen toiminnan loputtua 

maahanmuuttajien määrä on vakiintunut tuohon kolmasosaan. Viimeisillä kerroilla kävijöitä on 

ollut reilu viitisentoista innokasta pelaajaa, jotka saapuvat paikalle jo hyvissä ajoin 

lämmittelemään ennen vuoron alkamista. Futsalvuorolla pelataan koko tunti ja pelaajat jaetaan 

joko kahteen tai kolmeen joukkueeseen riippuen hieman päivän teemasta. Joko pelataan 

kahdella joukkueella ja ”juoksevilla vaihdoilla” tai sitten kolmella joukkueella kolmen minuutin 

lyhytpelejä, voittajan aina jäädessä kentälle ja tasapelin sattuessa kauemmin kentällä ollut 

joukkueen mennessä vaihtoon huilaamaan ja juomaan. 

Kaikille avoin futsalvuoro jatkuu myös jokaviikkoisena harrastuksena kevätkaudella 2015 

riippumatta siitä saammeko Monikulttuurisesti liikkuen- hankkeelle jatkorahoitusta tai emme. 

Myös tällä futsalvuorolla päävastuullisena ohjaajana on toiminut Monikulttuurisesti liikkuen- 

hankkeen koordinaattori Tomi Hyvönen. 

KUNTOLIIKUNTAA KAIKILLE KATSUN KANSSA SYKSY 2014 

Monipuolinen kuntoliikuntakokonaisuus 
lähti tarpeesta järjestää erityisesti naisille ja 
tytöille viikoittainen liikuntatuokio. 
Tavoitteena oli saada innostettua vähintään 
20 henkilöä mukaan joka sunnuntaiselle 
jumppatunnille liikuntahallille ja sovimme 
ohjaajan kanssa kymmenen kerran 
kokeilujaksosta, jonka aikana näemme 
jumpan houkuttelevuuden ja 
tavoitteidemme kohtauksen. 

Jaoimme mainoksia pitäjällä kauppoihin ja 
kahviloihin sekä kaikkiin kunnan alueella 
sijaitseviin liikuntapisteisiin sekä sosiaalisen 
median kautta Punkalaitumen sanomien 
sekä nuorten facebook sivustoilla. 

Kuntoliikuntatunti on sisältänyt aina 
alkulämmittelyn, lihaskunto-osuuden ja 
pitkäkestoiset venyttelyt. Tunneilla on 
hyödynnetty monipuolisesti eri välineitä 
(keppi, välinecircuit, kuntopallo, käsipainot) 
lisäksi on tehty yksilöjumppaa ja myös 
pareittain tehtäviä liikkeitä. Musiikki on 
ollut tärkeä osa kokonaisuutta.  Toisella 
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kerralla jumppaajille tehtiin heidän omasta halustaan kuntotestaus;  

30 sekunnin toistotesti, jossa testattiin jalat, rinta, vatsa ja selkä. Kuntotestin päätteeksi 
jokainen sai tarkastaa vertailuarvot taulukosta. Tarvittaessa tai jumppaajan halutessa ohjaajalta 
sai ohjeita ja vinkkejä lihaskunnon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Viimeisellä jumppakerralla 
kuntotesti tehtiin toistamiseen ja näin osallistujat pystyivät seuraamaan sitä kautta oman 
lihaskunnon kehitystä. 

Kuntoliikuntaryhmä jäi osallistujamäärältään tavoiteltua pienemmäksi sillä aktiivisia liikkujia oli 
mukana kahdeksan henkilöä, mutta liikuntaan osallistuneilta saadun palautteen perusteella 
toiminta oli hyvin positiivista, kannustavaa ja innostavaa sekä kerrotusti monipuolista ja jotkut 
jumppaajat nimenomaan tykkäsivät osallistua tunnille koska osallistujamäärä oli näinkin 
maltillisen pieni. 

Ajankohta lie oli yksi syy osallistujien vähäisen määrän selittäjäksi, lisäksi yhtään 
maahanmuuttajanaista en saanut houkuteltua mukaan vaikka henkilökohtaisesti osalle heistä 
asiasta kerroinkin. Paikkakuntalaisilla maahanmuuttajilla on sunnuntait lähes poikkeuksetta 
”perhepäiviä”, kirkossa käynnin jälkeen, jolloin naisia on lähes mahdoton saada pois kotoota. 
Sunnuntai taas valikoitui jumppapäiväksi siitä syystä kun muita jumpparyhmiä oli lähes kaikkina 
muina viikonpäivinä ja näin pienellä paikkakunnalla ei ole tarkoituksenmukaista järjestää 
samanhenkistä ja samalle kohderyhmälle tarkoitettua toimintaa samoina viikonpäivinä. Lisäksi 
liikuntahallin vuorot oltiin jo keritty jakamaan seuroille ja yhdistyksille ennekuin päätimme 
aloittaa tämän monipuolisen kuntoliikunnan järjestämisen ja vuoroja ei tästä syystä ollut 
monipuolisesti valittavissa ja sunnuntai valikoitui päiväksi myös ohjaajan toiveesta annettujen 
vaihtoehtojen puitteissa. 

 

LAITUMEN PALLO RY:N JALKAPALLO JA FUTSALTOIMINTA 
 

Monikulttuurisesti liikkuen- hankkeen ja La-Pa:n kanssa tehty yhteistyö on kehittynyt 

entuudestaan ja tällä hetkellä toiminnassa on mukana 3 lasten ryhmää, jotka harjoittelevat 

yhdessä kerran viikossa ja yksi aikuisten ryhmä, joka harjoittelee 2-3 kertaa viikossa ja jonka 

voimin on osallistuttu Suomen Palloliiton, Satakunnan piirin järjestämään Futsalin miesten 

harrastesarjaan kuluneella talvikaudella. Lisäksi miesten joukkue on käynyt pelaamassa 

kahdessa harjoitusturnauksessa, Porissa ja Helsingissä syksyn 2014 aikana. 

Juniorijoukkueissa harjoittelee yhteensä noin viitisenkymmentä innokasta lasta ja nuorta ja kaksi 

nuorinta ryhmää pelasi viime kesänä paikallisessa Tyrvisliigassa, johon osallistuu joukkueita mm. 

Sastamalasta ja Huittisista sekä muista lähikunnista. Vanhimpien lasten ryhmä on harjoitellut 

vielä kerran viikossa ja he mahdollisesti osallistuvat tulevana kesänä johonkin paikallissarjaan tai 

sitten pelaavat harjoituspelejä alueen muita juniorijoukkueita vastaan. Kaikissa lasten ryhmissä 

on myös maahanmuuttajataustaisia pelaajia mukana toiminnassa. 

Miesten joukkueessa on mukana noin kaksikymmentä pelaajaa, jotka osallistuvat myös 

harrastesarjan peleihin. Lisäksi harjoituksissa on käynyt satunnaisia ”turisteja” kymmenkunta 
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silloin tällöin, jotka haluavat vain harrastaa futsalia oman kunnon ylläpitämiseksi, mutta eivät 

osallistua sarjapeleihin. Noin puolet peleihin osallistuvan joukkueen rungosta on 

maahanmuuttajia ja puolet kantasuomalaisia kuten myös ”turisteista”. 

 

Lopullinen Sarjatilanne kauden 2014-2015 Futsal harrastesarjassa 

  

  AJAKSI                14  11   1   2  58 - 23    34 

  MuSa KaMu             14  11   0   3 108 - 45    33 

  Koitto2               14   9   1   4  59 - 33    28 

  FC Momentum           14   9   1   4  69 - 77    28 

  AC PiFu               14   7   0   7  58 - 57    21 

  La-Pa                 14   2   2  10  38 - 69     8 

  LLuja                 14   2   2  10  44 - 95     8 

  FC KuRa               14   1   1  12  33 - 68     4 

 

 

Ensimmäinen futsalsarjakausi oli joukkueelle uuden pelin opettelua ja tutustumista futsalin 

saloihin ja silti pari voittoakin tarttui kauden aikana mukaan peleistä. Joukkueen pelaajat olivat 

innoissaan sarjapeleistä ja heillä on halua sekä motivaatiota osallistua myös tulevana kesänä 

johonkin jalkapallon harrastesarjaan sekä luonnollisesti seuraavana talvena taas futsalin 

harrastesarjaan. 

Kaikki pelaajat, jotka ovat olleet halukkaita osallistumaan sarjatoimintaan ovat myös sitoutuneet 

maksamaan sarjatoiminnasta kertyvät kulut, tasapuolisesti jokaisen pelaajan kesken jaettuina 

(lisenssit, tuomarimaksut, sarjamaksut, peliasut). Pelaajat, jotka ovat halunnet vain käydä 

harjoituksissa silloin tällöin ovat niin voineet tehdä täysin maksutta.  
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Nuorimpien junioreiden valmennuksesta vastaa miesjoukkueen toinen maalivahdeista, mutta 

hän on monesti siviilikiireidensä vuoksi estynyt tulemaan harjoituksiin jolloin, kaksi 

maahanmuuttajataustaista (sisarukset) jalkapallon / futsalin harrastajaa ovat ohjanneet 

harjoituksia. Myös nuorten 01-02 syntyneiden joukkueen valmennuksesta vastaa yksi miesten 

joukkueen pelaaja ja hänen joskus estyessä pitämään harjoituksia on Monikulttuurisesti liikkuen 

–hankkeen koordinaattori käynyt ohjaamassa treenit pelaajille. Miesten joukkueen pääasiallinen 

valmennusvastuu / treeniohjaus on jäänyt myös hankekoordinaattorille toteutettavaksi. 

 

LOPPUPOHDINTA MENNEISTÄ HANKEVUOSISTA 
 

Monikulttuurisesti liikkuen –hanke on toiminut nyt kolme vuotta Punkalaitumella. Kun 

hanketyöntekijä kertaalleen vaihtui toimintakauden aikana, niin pitkäjänteinen työ ja jatkuva 

kehitys hieman jarruttivat siitä syystä matkan aikana. Uudella työntekijällä luonnollisesti kestää 

hetken päästä toimintaan mukaan varsinkin kun paikkakuntaa myöden kaikki on uutta. Menneet 

vuodet hankkeen puitteissa ovat kuitenkin olleet paikkakuntalaisia monialaisesti ja – puolisesti 

liikuttavia ja tiettyihin toimintoihin myös maahanmuuttajataustaiset ihmiset ovat löytäneet 

varsin kiitettävästi mukaan, kun taas joihinkin ei lainkaan. Monista hankkeen puitteissa 

ensimmäistä kertaa järjestetyistä tapahtumista halutaan tehdä perinteisiä jokavuotisia 

tapahtumia Punkalaitumella ja myös aloitetuista jokaviikkoisista liikuntakerhoista pyritään 

säilyttämään mahdollisimman monet ihmisiä puhutelleet harrastukset. 

Punkalaitumen vapaa-aikatoimen puolesta kehitystyötä jatketaan edelleen hankkeen jälkeenkin, 

että paikkakuntalaiset niin kantasuomalaiset kuin maahanmuuttajat löytäisivät järjestettävien ja 

tarjolla olevien liikuntatapahtumien ja liikuntaryhmien pariin. Lisäksi pyrimme ratsastamaan 

korkeimmalla aallon harjalla toteuttaaksemme uusien ja pinnalle nousevien harrastusten 

toimintaa kunnassamme jo olevien resurssien puitteissa ja mahdollisuuksien mukaan myös 

kehittämään harrastusmahdollisuuksia lisää vastaamaan nykypäivän tarpeita.  

Monikulttuurisesti liikkuen –hanke on monipuolistanut  kunnan vapaa-aikapuolen 

palvelutarjontaa, koska hankkeen puitteissa monenlaiset erilaiset kokeilut ovat olleet 

mahdollisia löytääksemme juuri ne liikunnan alat, joihin punkalaitumelaiset haluavat osallistua. 

Ohjaajia on koulutettu myös osaavammaksi ja uusia toimijoita on saatu rekrytoitua mukaan 

liikunnan pariin sekä yhteistyötä paikallisten seurojen ja yhdistysten kanssa on tiivistetty 

entisestään ja uusia harrastajia on saatu jalkeille kotisohvilta. Joten kokonaisvaltaisesti 

Monikulttuurisesti liikkuen -hanke on rikastuttanut Punkalaitumelaisten elämää ja tästä myös 

hanketyöntekijänä voin olla hyvin iloinen. Iso kiitos menneistä vuosista aluehallintovirastolle, 

Punkalaitumen kunnalle ja kaikille muillekin yhteistyötahoille tasapuolisesti Monikulttuurisesti 

liikkuen -hankkeen mahdollistamisesta.  
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MONIKULTTUURISESTI LIIKKUEN TILISELVITYS TOIMINTAVUOSI 2014 
 

Toimintakulut 

Henkilöstökulut 

- palkat ja palkkiot  25.916,53 € 

- Eläkekulut     4.281,97 € 

- Muut henkilösivukulut    1.087,92 € 

Asiantuntijapalvelut ja muut palvelujen ostot 

- Palvelujen ostot  13.025,83 € 

Materiaalihankinnat 

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat   3.482,95 € 

Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 

- Vuokrat        678,63 € 

Toimintakulut yhteensä   48.473,83 € 

 

Toimintatuotot 

- Avustus AVI 2014  20.000,00 € 

- Punkalaitumen kunta omavastuu 12.200,00 € 

Vuoden 2013 ylijäänyt AVI avustus joka on                                    
siirretty vuodelle 2014    16.417,94 € 

”Maksa mitä jaksat” lahjoitukset    1.034,05 € 

Toimintatuotot yhteensä    49.651,99 € 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erotus       1.178,16 € 

 

Ylijäänyt osuus       1.178,16 € 

”Maksa mitä jaksat” lahjoitukset      1.034,05 € 

_________________________________________________________ 

Erotus / toimintakauden ylijäämä         144,11 € 

 

AVI:n osuus 1/3 osa            48,04 € 
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