
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkalaitumen kunta 

Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun 

www.punkalaidun.fi 

kunta@punkalaidun.fi 

p. 02 760 801 

Taikayöntie johdattaa kulkijan Punkalaitu-

melle sivuten Punkalaitumenjoen kauniita 

maisemia. Kunnalla on lähes 400-vuotinen 

historia ja se tarjoaa maalaisidyllinsä lisäksi 

paljon mielenkiintoista sisältöä ja tekemistä. 
 

Keskustaajama on kulttuurihistoriallisesti ar-

vokas, kunnantalo Suomen kauneimpien 

joukkoon valittu. Vierailemisen arvoisia koh-

teita ovat mm. Koiramäen talo eli Yli-Kirran 

talonpoikaismuseo, Särkän maankuulu tanssi-

lava, Porttikallion ulkoilualue valaistuine kun-

toratoineen, Punkalaitumen golfkenttä sekä 

tietysti kirkko ja pappila riippusiltoineen. 

Jalasjoki    Kanteenmaa    Koskioinen 

Pitäjänseutu    Pohjoisseutu    Vanttila 
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”Koska täällä on 

vain niin mukavaa!” Turku 

Hämeenlinna 

Tampere 

Sastamala 

Huittinen 

Helsinki 

KUNTAINFO 
 

Perustettu 1639 
 

Asukasluku n. 3 000 
 

Pinta-ala 364 km2 
 

Naapurikunnat  

Huittinen, Humppila, Loimaa,  

Sastamala ja Urjala 
 

 

 

 

 

 

 

Punkalaidun on oikeasti ihanan 

keskellä. Meitä ympäröi kaunis 

luonto ja monet mukavat lähi-

kunnat ja -kaupungit. 

Pohjoisseutu 

Pitäjänseutu 

Vanttila 

Kanteenmaa 

Jalasjoki 

Koskioinen 

http://www.punkalaidun.fi/
mailto:kunta@punkalaidun.fi


 

 

  

 

 

 

 

POHJOISSEUTU 

Pohjoisseutuun kuuluvat kunnan pohjoisen puolen kylät Liitsola ja Oriniemi. Idyllistä 

maalaismaisemaa halkoo Punkalaitumenjoki. Seudulla on jonkin verran maatiloja, 

lihakarjaa sekä maatilamajoitusta. Alueen sydän on noin 70-80 oppilaan alakoulu. Koulun 

pihassa sijaitsee myös monikäyttöisten harrastustilojen Vapari. 

Seudun käyntikohteita ovat mm. Konatun kellari (lohkareluola), Seinäkallio 

Sammakkajärvellä sekä useat laavut. Alueen aktiivisia yhdistyksiä ovat Pohjoisseudun 

Toimintayhdistys, Pohjoinen maamiesseura, Oriniemen Martat sekä Metsästysseura 

Haukka. 

 

PITÄJÄNSEUTU 

Pitäjänseuduksi kutsutaan kunnan keskustaajamaa eli kirkonkylää. Sen maamerkkinä 

on vuodelta 1774 peräisin oleva Johan Björmanin suunnittelema puukirkko. 

Kirkonkylää halkoo myös Punkalaitumenjoki, jonka rantatörmällä kulkee Taikayöntieksi 

kutsuttu maisematie. 

Kirkonkylältä löytyvät peruspalveluiden lisäksi vuonna 2016 kunnostetut Sarkinranta ja 

Hosianpolku sekä kokoontumis- ja tapahtumapaikka Pietarinaukio. Alueella toimii 

Pitäjänseudun kyläyhdistys, joka järjestää erilaisia tapahtumia. 

 

VANTTILA 

Vanttila sijaitsee Taikayöntien ja Punkalaitumenjoen varrella aivan kunnan länsiosassa. 

Matkaa kirkonkylälle on kymmenkunta kilometriä ja lähimpään kaupunkiin Huittisiin 

noin 15 kilometriä. Kylältä on löydetty kivikautinen asuinpaikka sekä monia kivikauden 

esinelöytöjä. 

Viljavien vainioiden ympäröimän kylän sydämenä toimii Vanttilan kyläyhdistyksen 

talkoilla rakennuttama kota ja lasten leikkipaikka. Vuonna 2002, jolloin Punkalaidun 

kuului vielä Satakuntaan, Vanttila valittiin vuoden maakuntakyläksi. 

 

JALASJOKI 

Jalasjoki sijaitsee kunnan eteläosassa alueella, jossa asutusta on ollut jo tuhat vuotta. 

Alueeseen kuuluvat myös Kiertolan, Sadonmaan ja Metsäkulman kylät. Jalasjoen 

kautta virtaa samanniminen joki, joka laskee Punkalaitumenjokeen. 

Kylän länsiosassa on kunnan suurin järvi, Vehkajärvi. Sen rannalla on Kivirannan 

uimaranta sekä yksi Suomen suosituimmista tanssipaikoista, Särkän lava, jossa 

tanssitaan kesällä keskiviikkoiltaisin. Kylässä toimii Jalasjoen Nuorisoseura, joka 

järjestää suosittua kesätoria perjantaisin Nuorisoseurantalon pihamaalla. 

 

KOSKIOINEN 

Koskioisten kylä on kauniiden peltoaukioiden keskellä noin 5 km etäisyydellä 

kirkonkylältä. Kylän itäpuolella on vastassa Urjala. Koskioisten läpi virtaa 

Punkalaitumenjoki, jossa kylän tuntumassa ovat Rantalan- ja Kimpoonkosket. 

Aktiivinen toimija kylässä on Koskioisten kyläyhdistys, joka järjestää säännöllisesti 

tapahtumia. Kyläläisten keskuspaikkana on vuonna 2005 talkoovoimin rakennettu kota 

Myllytien varrella. Siellä tavataan tuttuja joka kuukauden viimeinen perjantai-ilta. 

Kodalta on talvisin hiihtolatu Urjalan puolelle Harittuun. 

 

KANTEENMAA 

Kanteenmaa sijaitsee aivan kunnan lounaisosassa Loimaan vastaisella rajalla. Kylä 

omaa loistavan sijainnin valtatien 2 varrella. Kylän maamerkin eli puisen majakan 

yhteydessä on pikavuoropysäkit valtatien varressa ja liityntäpysäköintimahdollisuus. 

Kanteenmaassa on kyläyhdistys, joka järjestää keväisin Leppihallin rompetoria. Toinen 

aktiivinen toimija on vuonna 1907 perustettu Kanteenmaan Nuorisoseura, joka 

pyörittää tiistai-iltaisin maankuulua bingoa Nuorisoseurantalolla. 

 


