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Mainiota viikkoa punkalaitumelaiset! Nimi on Jussi Poutala. Synnyin 1981 ja
lapsuuteni ja nuoruuteni asuin Liitsolassa, paikassa missä karhut ja sudetkin
pelkäävät. 

Pähkinänkuoressa elämä on mennyt niin, että ehdin asua Punkalaitumella
elämäni ensimmäiset reilut 20 vuotta. Urheilu kiinnosti aina yläaste ikään asti.
Siihen aikaan se ei ollut välttämättä niin kovaa kilpailua, vaan enemmän
elämäntapa. Melkeinpä kaikkea mahdollista tuli kokeiltua, mitä vaan
mahdollista oli urheilun saralla kokeilla. Oli jääkiekot, jalkapallot, juoksut,
suunnistukset, mäkihypyt jne. Pääasia että oli hauskaa. Yläasteikäisenä
musiikki vei mukanaan. Joku saattaisi sanoa, että se pelasti urheilulta… Oli
miten oli, se ainakin vei mukanaan ja on säilynyt mukavana harrastuksena
näihin päiviin saakka.

Jos mennään tähän päivään, niin asun Huittisissa puolison ja kolmen lapsen
kanssa. Teen töitä IT-alalla, projektien parissa. Päivätyön ohella on tullut aina
tehtyä paljon erilaisia juontamiseen liittyviä töitä. Tällä hetkellä urheilun
selostaminen on ykkösjuttu ja siinä on haastetta, ja se myös toimii loistavana
nollauskeinona. Musiikin tekemistä on myös tullut jatkettua näihin päiviin asti
ja mahdollisesti sen osalta jotain uuttakin on jossain vaiheessa tiedossa.
Tästä #punkalaitumelaiset viikosta tulee hyvin erilainen edellisiin viikkoihin
nähden. Jos vanha sanonta on, yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa,
niin uusi sanonta on varmasti sellainen, että yksi video kertoo enemmän kuin
tuhat kuvaa. 

Tällä viikolla on luvassa jokaiselle päivälle oma video ja se, mitä kaikkea videot
pitävät sisällään, selviää myöhemmin tänään. Sen verran voin kertoa, että otin
paikallisilta ihmisiltä tarinoita ja niitä on luvassa tällä viikolla. Paljon jäi myös
kiireiden takia tarinoita nauhoittamatta. Ehkä sitten toisella kertaa. Tilaa
Youtube-kanava jo nyt, niin saat ilmoitukset uusista videoista:
https://www.youtube.com/channel/UCDuXZ3dvkC2AXv3TaFpOtXw

Näistä videoista on pakko antaa erityismaininta kunnan matkailusihteeri Tiia
Korhoselle, joka on tämän koko #punkalaitumelaiset hankkeen ideoija. Ilman
Tiiaa olisi videoiden editointi jäänyt todennäköisesti tekemättä. 
Minä toivotan kaikille oikein nautinnollista viikkoa ja sen lupaan, että tällä
viikolla on kilpailuja ja niitä on paljon. Palkinnoista mainitsemisen arvoisia ovat
ämpärit. Niitä riittää.

18.10.

https://www.youtube.com/channel/UCDuXZ3dvkC2AXv3TaFpOtXw
https://www.facebook.com/hashtag/punkalaitumelaiset?__cft__%5b0%5d=AZWuHf8oa6pE6cm4S6F4gdzYSRCPjlmiWbBnKOmILNpkFwpg8QtDpvaXhMR9LpKhW5nHF28VKgloz6O1Zbi6ZTQ2g2OJ1yLrRltpPpPq71Tnk1dT-qpE6xssve42h-V_RZ2riy1if5zsJGruuorFs_lQ02C0BIK1rRjEqnom6DxWJg&__tn__=*NK-R


Polkaistaan viikko käyntiin esittelemällä kaikki tällä viikolla nähtävät henkilöt,
joita on haastateltu. Lyhyellä pätkällä esimakua myös tulevista keskusteluista! 
Katso koko video #punkalaitumelaiset -kanavalta Youtubessa:
https://youtu.be/eMuw7jNzijE
 

18.10.

Tänään klo 18 uusi video Youtubessa: https://youtu.be/EyL2BNJ-HKo
Videolla mm. Aki Mikkola kertoo Seppo Rädyn maailmanennätysheitosta
Vartiolan urheilukentällä.

19.10.

Seppo Rädyn lisäksi tämän päivän videolla puhutaan muun muassa Rauman
Lukosta. Pauli Ahvenuksen lisäksi Punkalaitumella on joitain Lukko-faneja,
oletko sinä yksi heistä? Koko video Youtubessa klo 18! 

19.10.

Tuttuun tapaan video Youtubessa klo 18! Tämän päivän videolla
#punkalaitumelaiset puhuvat koronasta ja sen vaikutuksista. Muun muassa
Jouko Saarinen jakaa mietteitään esimerkiksi Punkalaitumen Porttikalliosta ja
sen merkityksestä korona-aikana. Linkki videoon: https://youtu.be/a0Sq7OxIlAs

20.10.

Moikka! Mitä olette tykänneet videoista? Tällä viikolla vielä tulossa keskusteluja
muun muassa kulttuurista, Punkalaitumesta ja sen tulevaisuudesta ja
tietenkin punkalaitumelaisista. Kolme videota on jo #punkalaitumelaiset
youtubekanavalle ilmestynyt, käy katsomassa jos et ole vielä ehtinyt! Tänään
taas uusi video klo 18.

Esittely: https://youtu.be/eMuw7jNzijE
Urheilu: https://youtu.be/EyL2BNJ-HKo
Koronan vaikutukset: https://youtu.be/a0Sq7OxIlAs

21.10.

https://www.facebook.com/hashtag/punkalaitumelaiset?__cft__%5b0%5d=AZXoVd9gJjlbmR4j6lIOwb8mwhtegoAV0aB4hJlz7jGDsQjICX9xwV5PD366TKxzqNLH0-IGfcigU8gmkYsbFZStKA8QY-uWUfsawjR0cJ2pXeX3YfLyBxGl3RNMWF2gV1JDPSS-m8qtpirCWgXo_6kcciEER7jMojugEk0l8wFKnQ&__tn__=*NK-R
https://youtu.be/eMuw7jNzijE
https://youtu.be/EyL2BNJ-HKo
https://www.facebook.com/hashtag/punkalaitumelaiset?__cft__%5b0%5d=AZVXRmCYNVv2kPJ09AO67555LAsNxWh5DS6jrbVw_QWdyEsec5KPhcj1R7MZaRbtPHTzpN5mkK98rYpw8w4E9UVsmr-v9SqqY4dPqb0hUdL2U6vWPKHK7-L1lKnuGCc2tXBfLKtii6yBohIswyMJ06Z1eJm6DUraDBw7aFDg1TTAnA&__tn__=*NK-R
https://youtu.be/a0Sq7OxIlAs
https://www.facebook.com/hashtag/punkalaitumelaiset?__cft__%5b0%5d=AZXFdM0q4gs6VDJ42oXnCZtQbs3EkoX939yDzmuZcx1nHjfAoeAbB11ekEF_CZYN0IfPPDcnw0RF4siu8J84QwjjjaQEPjyG7GtCEnbKiDh0WQxUhaysBKHenqlm9AHD9Fp7HXDNeuwA2dQW5LOtg04YaqZTbS65pWRQcmSkNY_RkA&__tn__=*NK-R
https://youtu.be/a0Sq7OxIlAs
https://youtu.be/EyL2BNJ-HKo
https://youtu.be/a0Sq7OxIlAs


Kulttuuriaiheinen video nyt youtubessa: https://youtu.be/ig7NiItT1zs
Puhetta muun muassa kuorotoiminnasta, teatterista ja Särkästä. 

21.10.

Miltä Punkalaidun näyttää tänään, entäpä 10 vuoden päästä? Tällä pätkällä
mukana Linda Lähdeniemi, Marja Wakkala sekä Antti Mäkinen ja Raimo Ek.
Koko video Youtubessa klo 18: https://youtu.be/1QzO8ZQQj5c

22.10.

Millaisia #punkalaitumelaiset ovat ja millainen Punkalaidun on? Uusi video:
https://youtu.be/qjHfOR6Qw5A

Videolla mukana Antti Mäkinen ja Raimo Ek, Jouko Saarinen, Veli-Matti Karo,
Ville Ahvenus, Aki Mikkola, Marja Wakkala, Linda Lähdeniemi, Antti Peltomäki,
Sami Uutto, Hannu Keinänen ja Pauli Ahvenus sekä Pekka Koivula ja Päivi
Niemi. 

Lopussa punkalaitumelaiset puhuvat toisistaan... pelkkää hyvää!

23.10.

Seitsemänneltä videolta löytyy tarinoita, jotka eivät muihin videoihin oikein
sopineet. Video täällä: https://youtu.be/zWe572-6wwY
Iltapäivällä julkaistaan vielä video, jossa on julkisuudesta tutun henkilön
haastattelu. Arvaatko kuka se voisi olla? 

24.10.

Ketä julkisuudesta tuttua henkilöä haastattelin? Se selviää videolla, jos ei
äänestä tunnista niin suuntaa osoitteeseen https://youtu.be/M_Kq7FTHrOI , ja
voit katsoa koko videon 

24.10.

Valtavan iso kiitos kaikille tästä viikosta! Tässä vielä viimeinen video, jossa
haastan Lauri Innan - katso video niin näet mihin.

24.10.

Video ei saatavilla pdf-dokumentissa.

https://youtu.be/ig7NiItT1zs
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