KUNTA NIMELTÄ PUNKALAIDUN
Kansallinen ja kansainvälinen Punkalaidun

maanantaina 20.8.2012 MTV3 ja katsomo.fi
Kansainvälistä hyvinvointia Punkalaitumella?
”Kokonaisuus ratkaisee”, kertoo yrittäjä Mallu Saarinen Nikken
Hyvinvointikeskuksesta, ja jatkaa ”nykyään tarjoamme ihmisille hyvinvointiin liittyvien peruspalveuiden lisäksi talouteen ja henkiseen
puoleen liittyviä palveluita.”
Asiakkaita tulee läheltä ja kaukaa, oppiakin haetaan meiltä ja erityisesti maailmalta. Ikkunat ovat auki molempiin suuntiin.

TIEDOTE
vapaa julkaistavaksi!
Kaskenoja Oy
Lauttakyläntie 48
31900 PUNKALAIDUN
Puhelin: 0207 598159
Faksi: 0207 598150
toimisto@kaskenoja.fi
www.kaskenoja.fi

Todellista realityä
pienen kunnan
elinmahdollisuuksista.
Tutustu laitumelaisten arkeen
MAIKKARILLA 13.8. ALKAEN
katsomo.fi

KUNTA NIMELTÄ PUNKALAIDUN
TV-kanava		
MTV3 -kanava
		
katsomo.fi
Ajankohta 		
13.8.2012 alkaen
		
joka arkipäivä 14.40 - 15.10
		
yhteensä kahdeksan jaksoa.
		
Netissä seitsemänä päivänä
		
tv-esityksen jälkeen
Idea ja toteutus
TV-Kasvo Oy

FC Punkkis kotikentällä. Kansainvälisesti torilla ja
kotisohvalla.

Italialaissyntyinen jalkapallovalmentaja GENNARO di Napoli tekee
hyvää punkalaitumelaiselle jalkapallolle.
Lohta ihan kohta, lupaa Kokko turisti reppureissaaja Renélle.
Voiko punkalaitumelainen murre olla vaihto-oppilaalle syy tulla
Suomeen?

Vastaanottokeskus kotouttaa
Maalaustelineen ääreltä tavoitettu kansanedustaja Martti Mölsä
kertoo kunnan kansainvälisestä katukuvasta. ”Punkalaitumella on
vastaanottokeskus, ja kotouttamisohjelma tarjoaa uusia asumismahdollisuuksia turvapaikan hakijoille. Ehkä uusi koti löytyykin
täältä.”

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 jaksokohtaisia tiedotteita ja valokuvia!
Facebookissa ”Kunta nimeltä Punkalaidun”

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.
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!”

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

www.punkalaidun.fi

www.tv-kasvo.fi

