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LuonnonKAuneuttA jA 
KuLttuurihiStoriAA

Punkalaidun kutsuu matkailijan keskelle perinteikästä kulttuurimai-
semaa. Punkalaitumen halki kulkeva Taikayöntie on jo itsessään elä-
mys: sen kauniiden mutkittelevien teiden varrella voi nauttia silmiä 
hivelevistä jokinäkymistä ja vanhoista talonpoikaisrakennuksista. 
Elinvoimainen ja rakennetun kulttuuriympäristön vuoksi merkittävä 
kuntakeskus on oiva pistäytymispaikka kauppoineen ja kahviloi-
neen. Sijaitseepa keskustassa myös Suomen kaunein kunnantalo. 

Yli-Kirran kotiseutumuseossa voi tutustua maalaiselämään 1800-lu-
vun umpipihamiljööstä 1960-luvun maatalouskoneisiin asti. Noin 
viiden hehtaarin museoalueen sydän on piha-alue, joka on Mauri 
Kunnaksen Koiramäen esikuva. Kesän kohokohta Yli-Kirralla 
on perinnetapahtuma Kaikkien Aikojen Maatalousnäyttely, joka jär-
jestetään seuraavan kerran 28.−29.6.2014. Tapahtuman ohjelmaan 
kuuluu muun muassa puinti- ja kyntönäytökset, traktoriparaati, 
hevoskiertoa, kasvivärjäystä, kehräystä, matonkudontaa ja esillä 
ovat esimerkiksi plankkusaha, klapikone ja pärehöylä. Museonmä-
ellä paistetaan myös kakkoa eli hiivaleipää ulkouunissa, keitetään 
saippuaa ja punamultamaalia sekä punotaan köyttä ja tehdään 
riukuaitaa ja pärekattoa.

Suomen kauneimmaksi tanssilavaksi 2010 ja 2011 valittu Särkkä 
löytyy sekin Punkalaitumelta. Järvimaisemassa sijaitseva lava 
houkuttelee keskiviikkotansseihin pitkienkin matkojen takaa. 
Porttikallion alueurheilukeskus tarjoaa harrastajille ja ammattilaisille 
SM-tasoiset hiihto- ja ampumahiihtoreitit, uuden koko perheen 
luontopolun sekä vuonna 2013 valmistuneen huikean maisema-
tornin, josta on esteetön näkyvyys koko pitäjään. Porttikalliolla 
on myös 9-väyläinen frisbeekenttä, ja Punkalaitumen keskustan 
tuntumassa sijaitsee Punkalaitumen Golf ry:n omistama 9-reikäinen 
golfin lähipelikenttä.

Tervetuloa 
Punkalaitumelle!

PunKALAiDun
•	 perustettu	1639 
•	 asukasluku	3	236 
•	 pinta-ala:	363,85	km2 
•	 tuloveroprosentti:	19,75 
•	 kotisivut:	www.punkalaidun.fi

HÄMEEN KIRJAPAINO OY
ClimateCalc CC-000025/FI
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Kauppakatu 3, Punkalaidun
Puh. 050 338 6969

LOUNASKAHVILA

Soppa ja Kuppi

PunKALAiDun
 Koulutintti Oy 

  B+B majoitus                 Mökkivuokraus           Juhlapalvelu 

Kodikasta majoitusta. 
Hyvät  ulkoilu- ja hiihtomaastot.    Palvelemme ympärivuoden. 

Lauttakyläntie 21, Punkalaidun puh. 02 7641 735 

www.koulutintti.com  

Koiramäentie 2, 31900 Punkalaidun 
Puh.	02	767	4111,	040	199	0680	  
Avoinna:	1.6.–17.8.	ti–su	klo	11–17	muina	
aikoina touko-syyskuussa tilauksesta 
www.koiramaentalo.fi

Perinnetapahtuma Kaikkien Aikojen  
Maatalousnäyttely	28.-29.6.2014	klo	10-17.

 

Talonpoikaismuseo Yli-Kirra Punkalaitumella on 
suosittu koko perheen kesäretkikohde. Yli-Kirra 
tunnetaan alkuperäisenä Mauri Kunnaksen Koira-
mäen Talona. Merkittävin tapahtuma Yli-Kirralla 
on vuosittain toteutettava perinnetapahtuma 
”Kaikkien Aikojen Maatalousnäyttely”, jossa 
punkalaitumelaiset vanhojen työtapojen taitajat he-
rättävät talon eloon toimivaksi maatalousmuseoksi. 
Yli-Kirran salirivi on varattavissa juhla- ja kokous-
käyttöön, museolla toimii kahvila ja savusaunaa 
lämmitetään tilauksesta!

Talonpoikaismuseo 
Yli-Kirra

Vesilahdentie 435 ja Urjalantie 3,  
31900 Punkalaidun 
Puh. 0500 535 206 
Avoinna: aina ja sopimuksen mukaan 
www.maatilamajoitussaarinen.fi, 
www.kahvilamyotatuuli.fi

Kotolammen rannalla vaikka Savusaunomisen jälkeen 
onnistuvat kaiken sortin kokoontumiset; kokoukset, 
synttärit ja vaikkapa polttarit. Tarjoilu ja ohjelma 
talon puolesta tai omasta takaa, mieluisan muiston 
se tuo varmasti vuosienkin takaa. Hyvää yötä voi 
nukkua Navetassa; keltaisessa, vihreässä tai sinisessä 
Kamarissa, suurempi sakki pötköttää Saunatuvassa. 
Kahvila Myötätuuli Punkalaitumen keskustassa tarjoaa 
aamuisin paikan päällä jauhettua kahvisekoitusta, 
Punkamokkaa. Meiltä saat myös lähialueen herkkuja 
suolaisina	ja	makeina,	irtojäätelöä	ja	wirvoitusjuomia	
sekä kotimaisia Dammenbergin laatusuklaita. 
Muistathan, tarjoilemme pöytiin myös aurinkoiselle 
terassillemme. Tervetuloa nauttimaan ajan kanssa.

Maatilamajoitus Saarinen 
ja Kahvila Myötätuuli  
& Infopiste

Kotatie 185, 31900 Punkalaidun 
050 560 5544 
Avoinna tilauksesta 
www.kolumbus.fi/kokkonkota

”Sinun tilaisuutesi!” ”Täällä käy kaikki!”  
Kaikki tämä vain soiton tai sähköpostin päässä. 
Myös majoitusta 10 henkilön mökissä.

Navigaattoriin Murronharjuntie 510, josta 
opasteet.

Kokkonkota

Lue lisää ajankohtaisista tapahtumista ja muusta mukavasta www.sastamalanseudulle.fi 54


