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Yrittäjäksi kasvetaan ja kauppiaaksi synnytään.
Aamu valkenee. Kauppias Emmi Uusi-Kouvo nauttii jo aamukahviaan
Vehkajärven rannalla. Sirpa ”Sipuseiska” Sillanpää nauttii huovuttaessaan
persoonallisia asusteita tyylitietoisille. Ilmassa on innostunutta uuden
odotusta. Matka Tuonelaankin voi alkaa. Puuseppä Veli-Pekka valmistautuu uuden arkkumallin toteuttamiseen, tuotekehitystyö suunnittelijan
kanssa jatkuu jälleen. Kunnanjohtaja Alenius pohtii pienyrittäjyyden
merkitystä Punkalaitumelle.
Punkalaitumen K-kauppiaat Emmi ja Antti-Jussi Uusi-Kouvo ovat kauppiaita
kuudennessa polvessa. Ensimmäiset suvun kauppiaat aloittivat kaupankäynnin jo 1874 myyden sekatavara-, rauta- ja maataloustavaraa. Nyt keskitytään
uuden suuremman kiinteistön rakentamiseen. Tonttikin löytyi kunnan kanssa
hyvässä yhteistyössä.
www.k-market.com/Myymalat/K-market-Pouru/
Suomen hautaustoimistojen tukku, SHT-Tukku Oy, on merkittävä työllistäjä
Punkalaitumella: 70 käden-taitajaa työskentelee arkkujen ja uurnien tuotannossa. Omaleimaiseen ja vainajan persoonallisuutta korostavaan arkkukysyntään on SHT-Tukku Oy on vastannut tuomalla markkinoille esimerkiksi
muotoilija Ristomatti Ratian suunnittelemat arkut ja uurnat.
www.sht-tukku.fi
Huovuttaja Sirpa Sillanpää valloittaa näyttävillä asusteilla. Punkalaitumen
keskustassa villaverstasta ja kotikauppaa pitävä työlleen omistautunut artenomi valmistaa vaatteita ja asusteita erityisesti persoonallisia tuotteita hakeville. Vuosien kuluessa asiakaspiiri on vakiintunut erilaisilla Etelä-Suomen
markkinoilla ja messuilla. Myös kotisivujen kautta on helppo tutustua tuotteisiin. Punkalaitumen kotikaupassa piipahtava näkee kaikki valmiit tuotteet
yhdellä kertaa. Kokovuotinen ehdoton käsityöväen matkailukohde, wau!
www.sipuseiska.fi
Pienyrittäjyyteen panostetaan Punkalaitumella.
Pienyrittäjyys elää Punkalaitumella. Suuria työnantajia on harvassa, mutta
pieniä yrittäjiä piisaa. Maatalous on tärkeässä asemassa. Erityisiä kasvualueita PK-sektorilla ovat kotimaanmatkailu ja hoivayrittäjyys. Osaamista löytyy
monelta alalta. Kunnanjohtaja Antero Alenius näkee pienyrittäjyyden monet
mahdollisuudet ja yhdistää siihen muut pienen kunnan hyvät palvelut .
www.punkalaidun.fi
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1. Punkalaidun ja laitumelaiset 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 Punkalaitumella14.8.2012
Miten pärjätään pienessä kunnassa? Löytyykö työtä, tekijöitä ja
ammattitaitoisia osaajia? Laitumella tavataan kauppiaita, käsityöläisiä, jopa miehiä, jotka tekevät ruumiiden säilytyslaatikoita!
3. Asuminen Punkalaitumella
Voiko pienellä paikkakunnalla elää tavallista arkea, asua ja olla
onnellinen? Tapaamme laitumelaisia keskustassa ja myös hieman
syrjemmällä, urkujen ja lehmien äärellä.
4. Vapaa-aikaa Punkalaitumella
Mitä tehtäisiin? Onko pienellä paikkakunnalla mitään tekemistä? Punkalaidun on täynnä vapaa-ajan mahdollisuuksia golfista
metsästykseen.
5. Nuorten Punkalaidun
Punkalaidun on kunta, jossa on oma lukio. Laitumella tarjotaan
kaikille nuorille kesätöitä … Ja kaupastakin muuten löytyy rucolaa!
6. Kansallinen ja kansainvälinen Punkalaidun
Myös, ja erityisesti, pienellä paikkakunnalla on ovet ja ikkunat
avoinna maailmalle. Laitumelle jopa hakeudutaan laitumelaisen
murteen vuoksi!
7. Harrastusta ja liikuntaa Punkalaitumella
Täältä niitä tulee, tulevaisuuden mitalisteja ja
maaseudun asujia! ”Toisko joku leipää Ralloonalle!”
8. Kesävieraiden Punkalaidun
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
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