TERVETULOA PUNKALAITUMELLE!

PUNKALAITUMEN KUNTA

Punkalaitumen 380-vuotinen
historia tarjoaa matkailijalle paljon
sisältöä ja tekemistä. Tutustumisen voit aloittaa vaikka tämän esitteen kohteista. Kunnan keskusta
on kulttuurihistoriallisesti arvokas
- kunnantalo on Suomen kauneimpia, ja muita vierailemisen arvoisia
rakennuksia ovat muun muassa
kirkko ja pappila.

Taikayöntie johdattaa matkailijan
Punkalaitumelle sivuten Punkalaitumenjoen kauniita maisemia, ja
kyläportit toivottavat tervetulleeksi lukuisiin kyliimme. Punkalaidun
on myös Pirkanmaan kansainvälisimpiä paikkakuntia – maahanmuuttajat ovat yli 20 vuotta
tuoneet elämää paikkakunnalle.

KUNNANTALO
Suomen kauneimmaksikin
valittu Punkalaitumen
kunnantalo on otettu käyttöön vuonna 1923. Jugendhenkinen kaksikerroksinen
puutalo on erittäin näyttävä.
Alkujaan kunnantaloon sijoitettiin muun muassa kunnankirjurin asunto ja alakoulu –
sittemmin taloon on vuosien
varrella tehty useita muutoksia ja huonejärjestelyitä.
Vuosina 1992 - 1998 kunnantaloon tehtiin perusteellinen saneeraus, jolloin suunnittelun lähtökohtana oli ”uusvanha lopputulos”.

kuva: Juha Aro

Punkalaitumen kunta
Vesilahdentie 5
31900 Punkalaidun
02 760 801
kunta@punkalaidun.fi
www.punkalaidun.fi

kuva: Juha Aro

KIRKKO JA PAPPILA

Punkalaitumen kirkko on vuonna
1774 käyttöön vihitty, nykyään
ristikirkon tyyliä edustava kirkko.
Kirkko on rakennettu punkalaitumelaisten omista puista. Alttaritaulu on vaikuttava maalaus
Kristuksen kirkastamisesta ja sen
on maalannut taidemaalari
Alexandra Såltin.
Lauttakyläntie 20
31900 Punkalaidun
040 804 8818
www.punkalaitumenseurakunta.fi
Kesäaikaan avoinna klo 9-15
Punkalaitumen kirkosta johtaa
kaunis riippusilta pappilaan yli
Punkalaitumenjoen. Pappila
edustaa uusrenessanssityyliä ja
sen päärakennus valmistui vuonna
1897. Punkalaitumen pappila on
edelleen asuttu, ja siellä järjestetään paljon toimintaa etenkin
lasten ja nuorten kasvatustyön
merkeissä.
Kostilantie 67
31900 Punkalaidun
040 804 8819
www.punkalaitumenseurakunta.fi

TALONPOIKAISMUSEO YLI-KIRRA

Talonpoikaismuseo Yli-Kirra on
1800-luvun umpipihatyyliin rakennettu satakuntalainen maalaistalo,
jossa asuin- ja karjarakennukset
sijoittuvat mies- ja karjapihan ympärille. Pihapiirin ulkopuolelta löytyvät niin riihi, paja, aitat kuin mäkipirtti ja konehallit. Yli-Kirra on
viihtyisä kotiseutumuseo, jossa voi
eläytyä entisaikain arkeen ja tutustua maatalouden kehitykseen.
Vuosittain heinäkuun ensimmäisellä viikolla järjestetään koko perheen perinnetapahtuma Kaikkien
Aikojen Maatalousnäyttely, jossa
vanhojen työskentelytapojen taitajat herättävät talon eloon toimivaksi maatalousmuseoksi.

Yli-Kirran museo on varattavissa juhla- ja kokouskäyttöön, ja
vierasryhmille järjestetään opastettuja museokierroksia. Museolla
toimii myös kahvio, ja savusaunaa
lämmitetään tilauksesta.
Rasintie 15
31900 Punkalaidun
027674 11, 040 1990 680
yli-kirra@koiramaentalo.fi
www.koiramaentalo.fi

SÄRKÄN TANSSILAVA

Vehkajärven rannalla, luonnonkauniilla niemellä sijaitsee Suomen
kauneimmaksikin äänestetty Särkän tanssilava, joka on kesäkeskiviikkoisin Punkalaitumen ehdoton
vetonaula. Kesäkuun alusta elokuun loppuun tanssilavalla esiintyvät kotimaiset tunnetut artistit,
jotka houkuttelevat kaikenikäisiä
laadukkaan musiikin pariin. Särkän

tanssilavan yhteydessä on myös
ravintola, jossa on B-oikeudet.
Särkäntie 160
31900 Punkalaidun
Jukka Uusi-Kouvo 02 7675 346,
050 5651 987
yhteydenotot@sarkanlava.com
www.sarkanlava.com
Tanssit klo 20.00-01.30 ja
naistenhaku 23.00-00.00.

PUNKALAITUMEN GOLF

Punkalaitumen oma 9-reikäinen
kenttä on rauhallinen, leppoisa ja
miellyttävä paikka tutustua golfin
saloihin. Tutustuminen on helppoa
- eikä kentällä pelaaminen edellytä
green cardia! Moni kokeneempikin pelaaja on haltioitunut kentän
rauhallisuudesta ja luonnonläheisyydestä. Pelivälineitä on mahdollista vuokrata paikan päältä.

Kesän ajan golfkentän välittömässä läheisyydessä toimii paikallisen
4H-yhdistyksen pitämä kesäkahvila, jossa on mukava juoda kahvit
pelaamisen päätteeksi. Tervetuloa
tutustumaan!
Valkintie 18
31900 Punkalaidun
0400 261 408
toimisto@kesalaitumengolf.fi
www.punkalaitumengolf.fi

MAATILAMAJOITUS SAARINEN

Maatilamajoitus Saarinen on
idyllinen ja viihtyisä majoitus-,
kokous- ja juhlapalveluita tarjoava
paikka teemoinaan kiireettömyys
ja rauha luonnon lähellä. Yötä voi
nukkua esimerkiksi Navetassa, ja
muun muassa Navetan Vintti ja
Savutupa sopivat kokousten ja
juhlien pitoon. Tarjoilu ja ohjelma
talon puolesta tai omasta takaa.

Maatilamajoitus Saarinen
Vesilahdentie 435
31900 Punkalaidun
0500 535 206
postia@maatilamajoitussaarinen.fi
www.maatilamajoitussaarinen.fi

kuva: Mia Murtoo

KOULUTINTTI

Tunnelmalliset kokous- ja juhlatilat
käyttöösi vanhasta Sarkkilan kansakoulusta. Mahdollisuus myös
linturetkiin, paintball-otteluun tai
vaikka metsäretkeen nuotiokahvituksineen. Koulutintistä löydät
kodikasta B&B –majoitusta, kansakoulun historiaa sekä hyväntuulisen isäntäparin.

Koulutintti Oy
Lauttakyläntie 21
31900 Punkalaidun
02 7641 735, 050 5575 675
postia@koulutintti.com
www.koulutintti.com

KOKKONKOTA

KokkonKota tarjoaa monipuolisia
palveluita ympäri vuoden. Paikka
on varattavissa kaikenlaisiin tilaisuuksiin, kuten syntymäpäiviin ja
saunailtoihin. Mahdollisuus täyttäviin ruokapalveluihin pikkusuolaisesta runsaaseen pitopöytään.

KokkonKodan yhteydessä
sijaitsee myös Vironkankaan kesäteatteri, jossa Punkalaitumen
Teatterikerho järjestää näytöksiä
kesän aikana.
KokkonKota
Kotatie 185
31900 Punkalaidun
050 5605 544
kokkonkota@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/kokkonkota

K-SUPERMARKET POURU & POSTI
K-Supermarket Pourulta löydät
monipuolisen valikoiman elintarvikkeita sekä muita päivittäistavaroita. Supermarketin yhteydestä löydät myös Postin palvelut
sekä apteekin.

K-Supermarket Pouru
Kauppakatu 3
31900 Punkalaidun
02 767 4351

LOUNASKAHVILA MOKOMA
Lounaskahvila Mokoma tarjoaa
maanantaista lauantaihin maistuvan lounasbuffetin. Kesäaikaan
ruoasta voi nauttia myös aurinkoisella terassilla.

Lounaskahvila Mokoma
Kauppakatu 3
31900 Punkalaidun
040 555 9765
www.lounaskahvilamokoma.fi

KAHVILA-RAVINTOLA JESSICA

Punkalaitumen torin laidalla
sijaitseva Kahvila-Ravintola
Jessica tarjoaa perinteistä ruokaa, ja sen yhteydessä on myös
hampurilaisravintola X-Meal.
Kahvila-Ravintola Jessica
Kauppakatu 2
31900 Punkalaidun
02 767 4952
jessica@juhlapalvelujessica.com

RAVINTOLA PUNKA
Ravintola Punka on pieni ja viihtyisä ravintola Taikayöntien
varrella. Punka tarjoaa maistuvaa ruokaa, ja ruokalistalta löydät herkut jokaiseen makuun.
Ravintola Punka
Urjalantie 10
31900 Punkalaidun
040 654 0696
www.huikalle.fi

KAHVILA MYÖTÄTUULI

Kahvila Myötätuuli on kotoisa
kahvila, joka tarjoaa muun
muassa paikan päällä jauhettua
Punkamokkaa, lähialueen herkkuja ja kesäisin irtojäätelöä idyllisestä jäätelökioskista. Lämminhenkinen palvelu ja maistuvat
leivonnaiset houkuttelevat
matkailijoita kauempaakin.
Kahvila Myötätuuli
Urjalantie 3
31900 Punkalaidun
050 361 3140
info@kahvilamyotatuuli.fi
www.kahvilamyotatuuli.fi

SARKINRANTA
Sarkinranta on Punkalaitumenjoen
varrella sijaitseva pieni ranta, ja
siellä voi muun muassa onkia ja

uida. Rannan yhteydessä on myös
virkistysreitti, nimeltään
Hosianpolku.

kuva: Alina Välläri

KIVIRANNAN UIMARANTA
Uimaranta Kiviranta on viihtyisä ja
hyvin hoidettu ranta. Uimarannan
yhteydessä toimii kesäaikana
kesäkioski Maukas keskiviikkoisin,
perjantaisin ja sunnuntaisin. Myös
saunomaan pääsee kyseisinä
ajankohtina. Sauna-maksu täysiikäisiltä 3 euroa, muilta 2 euroa.
Kivirannan saunatiloja ja
kokoustiloja voi myös
vuokrata yksityistilaisuuksiin.
Itäinen Rantatie 24
31900 Punkalaidun
040 187 2603

PORTTIKALLIO
Porttikallion urheilu- ja aluehiihtokeskus tarjoaa niin ammattilaiskuin harrastuskäyttöön soveltuvat
hiihdon ja ampumahiihdon suorituspaikat. Kesäisin Porttikallio
tarjoaa myös oivat lenkkeilymahdollisuudet. Porttikallion alueella
liikkujien käytössä on valaistu
kuntorata ja -latu, ja valaistut
pururadat ovat pituudeltaan 1 2,5 kilometriä. Lisäksi liikkujat
voivat käyttää 5 kilometrin
mittaista pururataa.

Ulkoilualueen yhteydessä on myös
avarat näkymät tarjoava maisematorni ja 1,5 kilometrin mittainen
luontopolku. Porttikalliolla voi
harrastaa lisäksi frisbeegolfia
paikan 9-väyläisellä frisbeegolfradalla. Alueen läheisyydessä voit
majoittua Koulutintin idyllisessä
mökkimajoituksessa.
Laasjärventie 30
31900 Punkalaidun
www.punkalaitumenkunto.fi

PIETARINAUKIO
Pietarinaukio on Punkalaitumen
keskiössä sijaitseva keskusaukio,
jonka yhteydessä on myös nuorille
suunniteltu parkour-alue ja katoksellinen lava. Lavalla pystyy järjestämään erilaisia tapahtumia, esimerkiksi yhteislauluja kesäisin.
Aukion maamerkkinä on näyttävä
valaistu patsas, Pietari Brahen
sulkakynä.
Aukion yhteydessä voi myös
harrastaa katukoripalloa. Palloja
löytyy niille tarkoitetussa pussissa
aukion laitamilla. Pallot on
palautettava takaisin pussiin, jotta
muutkin pystyvät nauttimaan
koripallosta.
Aukion reunalla sijaitsee myös
info-taulu, johon voit ostaa omalle

ilmoituksellesi paikan tai seurata
muiden ilmoituksien avulla, mitä
Punkalaitumella tapahtuu.
kuva: Alina Välläri

HUOLTOASEMA NESTE
Neste Punkalaitumella tankkaat ajoneuvosi sekä löydät
monipuoliset varaosat ja tarvikkeet. Samalla voit nauttia
herkulliset munkkikahvit.
Neste Punkalaidun
Lauttakyläntie 9
31900 Punkalaidun
02 767 4185
postia@myllyniemet.fi

PUNKALAITUMEN TORI
Torstai on toripäivä! Joka viikon
torstaina kello 8.00 - 14.00 Punkalaitumen toriaukio täyttyy lähialueen tuotteita kauppaavista torimyyjistä. Kesäisin torilla toimii
myös Punkalaitumen seurakunnan
lähetyskahvila.

Kauppakatu
31900 Punkalaidun
Lisätietoa torivalvojalta:
Mikko Saarinen
040 182 1152
Arkisin klo 7:00 - 15:00

Punkalaitumen kunta
Vesilahdentie 5
31900 Punkalaidun
02760801
kunta@punkalaidun.fi
www.punkalaidun.fi

