KUNTA NIMELTÄ PUNKALAIDUN
Asuminen Punkalaitumella15.8.2012
KESKIVIIKKONA KLO 14.45 MTV3, katsomo.fi
Eeva-Liisa Isosaari, uudisasukas.
Eeva-Liisa Isosaari muutti pääkaupunkiseudulta Punkalaitumelle ja menetti
sydämensä jo ensikäynnillään. Nyt nauravainen ja eläväinen Eeva-Liisa johtaa
kuoroa, ihastelee kirkkoa, hoitaa perennojaan ja toimii kanttorina uudessa
kotikunnassaan. ”Pankkireissulla sain lainan lisäksi ystävän” iloitsee Eeva-Liisa ja
vakuuttaa, ettei korkeakoulutus haittaa Punkalaitumellakaan.”
www.punkalaitumenseurakunta.fi

Lapsiperheiden parasta arkea.
Marketta Ali-Rantala nauttii elämästään perheensä kanssa. ”Täällä on lapsiperheita ja arki on maalaiseloa parhaimmillaan. Maalla on kotoisaa ja lapset
säilyvät terveinä.” Maanviljelijä-isä tekee töitä tulevaisuuden eteen: ”Jospa
kaikki lapset saisivat elantonsa tältä tilalta. Pahinta olisi jos tästä, kaikesta,
joutuisi luopumaan… ” Sami Ali-Rantala hiljenee.
Landepaku opastaa maallemuuttajia ja
avaa ovet maaseudun maailmaan.
Landepaku levittää maaseudulla asumisen ilosanomaa kohtaamalla oikeita
ihmisiä niin maalla kuin kaupungissakin. Maaseutuverkoston johtaja Päivi
Kujala vakuuttaa, että maaseudulla voi viettää nykyaikaista elämää. ”Toivon,
että maaseudulla säilyy elämä ja koko Suomi asutettuna.”
www.maaseutu.fi

Kehä kolmosen tällä puolen voi kuitenkin elää. Vai voiko?
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1. Punkalaidun ja laitumelaiset maanantaina 13.8.2012
Jokaisella kunnalla on omat ominaisuutensa ja vahvuutensa.
Punkalaitumelta löytyy vahvaa talkoohenkeä, jonka avulla saadaan suuria aikaan ja joka kone käyntiin! Noituudella tai ilman...
2. Töissä Punkalaitumella tiistaina14.8.2012
Miten pärjätään pienessä kunnassa? Löytyykö työtä, tekijöitä ja
ammattitaitoisia osaajia? Laitumella tavataan kauppiaita, käsityöläisiä, jopa miehiä, jotka tekevät ruumiiden säilytyslaatikoita!
3. Asuminen Punkalaitumella keskiviikkona 15.8.2012
Voiko pienellä paikkakunnalla elää tavallista arkea, asua ja olla
onnellinen? Tapaamme laitumelaisia keskustassa ja myös hieman
syrjemmällä, urkujen ja lehmien äärellä.

”Jugendtalo” houkutteli arkkitehti Raimo Virtasen Punkalaitumelle vuonna
1989. Alkuverryttelyn jälkeen asettuminen maalle ja 14 huoneeseen sujui,
mutta Virtanen myöntää ”On iso shokki muuttaa Helsingistä esimerkiksi Punkalaitumelle!” Virtasen opastuksella tutustumme myös punkalaitumelaisiin
vanhoihin rakennuksiin, joita jopa kilpailun avulla on suunniteltu.

4. Vapaa-aikaa Punkalaitumella torstaina 16.8.2012
Mitä tehtäisiin? Onko pienellä paikkakunnalla mitään tekemistä? Punkalaidun on täynnä vapaa-ajan mahdollisuuksia golfista
metsästykseen.

www.aragon.fi

5. Nuorten Punkalaidun perjantaina 17.8.2012
Punkalaidun on kunta, jossa on oma lukio. Laitumella tarjotaan
kaikille nuorille kesätöitä … Ja kaupastakin muuten löytyy rucolaa!

Kiinni omaan tonttimaahan eurolla neliö!
Omakotitaloissa asutaan sekä keskustassa että kylissä. Saunaojan asuntoalue
on uusi alue hienossa miljöössä. Saunaojalle rakennetaan väljästi ja pienimmätkin tontit ovat vähintään 2000 neliötä. ”Paremmat tontit ovat hitusen
kalliimpia ja suurempia, mutta niille saa rakentaa vaikkapa oman ulkosaunan”
kertaa kunnanjohtaja Antero Alenius.
www.punkalaidun.fi
Porilainen kansan ääni
Uusi punkalaitumelainen Teuvo Aaltonen nauttii elämästään Punkalaitumella. ”Tämä on hieno paikka. Rauhallinen ja viihtyisä paikka verrattuna Poriin.
Omasta asenteesta on viihtyminen kiinni! ”
Lisätietoja		
		
		
HUOM!
		
		
		

Heidi Rämö, kunnanjohtaja, 0400 379 388
Margit Kortteisto, tuottaja, 045 114 7010
Päivi Ylimys, ohjaaja/käsikirjoittaja, 050 5252047
www.tv-kasvo.fi -sivuilla julkaisemme jaksokohtaisia			
tiedotteita ja valokuvia!
Facebookissa ”Kunta nimeltä Punkalaidun”

www.tv-kasvo.fi		

6. Kansallinen ja kansainvälinen Punkalaidun
maanantaina 20.8.2012
Myös, ja erityisesti, pienellä paikkakunnalla on ovet ja ikkunat
avoinna maailmalle. Laitumelle jopa hakeudutaan laitumelaisen
murteen vuoksi!
7. Harrastusta ja liikuntaa Punkalaitumella tiistaina 21.8.2012
Täältä niitä tulee, tulevaisuuden mitalisteja ja
maaseudun asujia! ”Toisko joku leipää Ralloonalle!”
8. Kesävieraiden Punkalaidun keskiviikkona 22.8.2012
Heinä tuoksuu ja haitari soi. Savusauna lämpiää
ja kuivanmaankapteeni ottaa komennon.
Lomaparatiisi, jossa lähellä on kaikkea.
www.punkalaidun.fi
TV-KASVO OY, tuottaja Margit Kortteisto
margit.kortteisto@tv-kasvo.fi
045 114 7010
Kuvapyynnöt: trevent@trevent.net
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