KUNTA NIMELTÄ PUNKALAIDUN
Kesävieraiden Punkalaidun
keskiviikkona 22.8.2012, MTV3 ja katsomo.fi
Kuivanmaan kapteeni Sakari Pärssinen vie jokiristeilylle
Matkailuyrittäjä Pärssinen Koulutintistä keskittyy erikoistumiseen. Osa majoittujista on kesälomanviettäjiä, mutta myös uudenlaista kohderyhmää,
metsästäjiä ja lintuharrastajia. Asiakkaita tulee ympäri maailmaa katsomaan
kurjenpoikasta, ampumaan peuroja tai ihmettelemään punkalaitumelaista
pöllökantaa. ”Ja helppo on tarjota asiakkaille lauttaristeilyä, kun lähin kilpailija löytyy Kwaijoelta” naurahtaa matkailun monitoimimies Pärssinen.
www.koulutintti.com

Joutsenten reitti palvelee myös matkailuyrittäjiä
Toiminnanjohtaja Petri Rinne kertoo Joutsenten Reitti ry:n mahdollistavan
oman kehittämisohjelmansa varoilla monenlaisia projekteja sekä tavallisille
maaseudun eläjille ja yrittäjälle. Rinne patistaa matkailuyrittäjiä erikoistumaan ja olemaan uudistumiskykyisiä: ”Vanhoilla konsteilla ei enää pärjää
esimerkiksi kansainvälisen matkailun kilpailussa. Pitää keksiä uutta, ei riitä,
että vuokraa mökkejä, sillä sitä tekee satatuhatta muutakin. Pitää löytää oma
segmentti ja erikoistua siihen!”
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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...

joutsentenreitti.fi

Myllypirttiä jo kolmannessa polvessa, uusilla ideoilla eteenpäin
Myllypirtti remontoitiin vanhasta uudeksi toimivaksi monitoimitilaksi. Pirkko Hirsikangas, Myllypirtin emäntä, esittelee uusia tiloja. Pääpaino on ruokailu- ja ravintolapalveluilla, mutta täälläkin on etsitty uusia kohderyhmiä
toiminnan kehittämiseksi. Myllypirtillä järjestetään myös taidenäyttelyitä ja
lastenteatteria.
www.myllypirtti.fi

Esko Keto, Mr. Särkkä, avaa ovet tanssiin
Punkalaitumen Kunto ry järjestää tansseja omistamallaan Särkän tanssilavalla. ”Osaavat artistit, hyvä tanssiva yleisö ja keskiviikon tanssisuosio Suomen
kauneimmalla tanssilavalla on taattu.” Keto esittelee ylpeänä järvimaisemaa
ja tuntee tanssivat vieraansa: ”Väkeä tulee sadan kilometrin säteeltä, jotkut
kauempaakin asunto-autolla.” Romantiikkaakin riittää.
www.sarkanlava.com

Kokkon Kota -erämaisemaa tunnin päässä paljosta.
Eino Kokko tarjoaa Kokkon Kodassa puitteet ja palvelut ryhmille monenlaiseen tilaisuuteen. ”On tykypäivää, kursseja, synttäreitä, häitä ja polttareita.
Täyden palvelun talo, tarjoamme häihinkin ihan kaiken, puolison voi valita
itse, mutta toki me tarvittaessa avustamme siinäkin!”
www.kolumbus.fi/kokkonkota

Matkailukierros päättyy savusaunan leppeisiin löylyihin
Jouko Saarinen Maatilamajoitus Saariselta puhuu lämpimästi matkailun
yhteistyön merkityksestä onnistumisessa. ”Me olemme kaikki erilaisia yrittäjinä ja vahvuus tulee myös siitä, että olemme kaikki samalta paikkakunnalta ja
olemme ymmärtäneet sen, että tuemme toinen toisiamme.”

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.
4. Vapaa-aikaa Punkalaitumella torstaina 16.8.2012
Mitä tehtäisiin? Onko pienellä paikkakunnalla mitään tekemistä? Punkalaidun on täynnä vapaa-ajan mahdollisuuksia golfista
metsästykseen.
5. Nuorten Punkalaidun perjantaina 17.8.2012
Punkalaidun on kunta, jossa on oma lukio. Laitumella tarjotaan
kaikille nuorille kesätöitä … Ja kaupastakin muuten löytyy
rucolaa!
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!”

www.maatilamajoitussaarinen.fi

Lisätietoja
		
		

Heidi Rämö, kunnanjohtaja, 0400 379 388
Margit Kortteisto, tuottaja, 045 114 7010
Päivi Ylimys, ohjaaja/käsikirjoittaja, 050 5252047

HUOM! www.tv-kasvo.fi -sivuilla julkaisemme jakso		
kohtaisia tiedotteita ja valokuvia!
		
Facebookissa ”Kunta nimeltä Punkalaidun”

www.tv-kasvo.fi		

8. Kesävieraiden Punkalaidun keskiviikkona 22.8.2012
Heinä tuoksuu ja haitari soi. Savusauna lämpiää
ja kuivanmaankapteeni ottaa komennon.
Lomaparatiisi, jossa lähellä on kaikkea.

TV-KASVO OY
tuottaja Margit Kortteisto
margit.kortteisto@tv-kasvo.fi
045 114 7010
Kuvapyynnöt: trevent@trevent.net

www.punkalaidun.fi

www.tv-kasvo.fi

