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Punkalaidun vahvasti esillä Okrassa

Punkalaitumelta lähtee Okra-messuille Oripäähän useita yrityksiä, yhdistyksiä sekä kunta. Messut järjestetään 3.–6.7. Kuva: Janette Poutala.

Juha Aro

HEATFACTORY ON MUKANA
OKRA-MESSUILLA 3.-6.7.2019
MESSUILLA ESILLÄ USEITA ERI LAITTEISTOJA
Tarjous 120 kW hakelämpöjärjestelmästä!
Sisältää kattilan, palopään,
syöttöruuvit, jousipurkaimen
ja ohjauskeskuksen
”kaikilla herkuilla”
19.500 € Alv 0%

MYYNTI JA MAAHANTUONTI
FEELFACTORY OY / HEATFACTORY
MIKKO UOTILA
050 5453 164
WWW.HEATFACTORY.FI

Maanrakennusta ja infrahoitoa
Mukana Okra-maatalousnäyttelyssä
3.7. – 6.7.2019
Poikkea osastolla A325
IE-Asennus Oy

. myynti@ie-asennus.fi . 044-399 2117
ie-asennus.fi

Punkalaitumen Sanomien
kesänumeroa jaetaan
Okra-messuilla 3.-6.7.

Tilaa lehti nettisivujemme kautta
tai vaikka soittamalla toimitukseen
p. 02-7674256!

Punkalaitumen kunta, paikalliset yrittäjät ja yhdistykset ovat vahvasti esillä
Oripäässä 3.–6.7. järjestettävässä Okra-näyttelyssä. Mukaan on lähdössä ainakin 12
punkalaitumelaista näytteilleasettajaa.
Kunnan lisäksi punkalaitumelaisista yrityksistä Okra-näyttelyyn ovat lähdössä Metsärannan Liha, Jonkka, Punkalaitumen Osuuspankki, LVI-Tapioharju, Suomen Pohjatyö, IE-Asennus, HeatFactory ja Kaskenoja.
Yhdistyksistä mukana ovat 4H ja
Punkalaitumen Golf. Lisäksi Oripäähän lähtee esittäytymään Tule
kotiin -hanke.
Punkalaitumelaistoimijat ovat
Okrassa kootusti yhteisellä alueella, joka sijaitsee kakkosportin
tuntumassa. – Tällaista, että kunta, yrittäjät ja yhdistykset lähtevät
yhdessä tuomaan omaa toimintaansa ja Punkalaidunta esiin, ei
ole aiemmin ollut. Porukalla on
helpompi lähteä liikkeelle, yksin
tuskin olisi tullut mentyä, tuumii
Arvo Marttila Metsärannan Lihasta. Marttilan mukaan Metsä-

ranta on messuilla esillä erityisesti riistateemalla.
– Yhteinen osasto alentaa kynnystä lähteä mukaan. Itselläni ainakin. On helpompi lähteä, kun on
tuttua porukkaa ympärillä, sanoo
myös Mikko Uotila HeatFactory
Oy:stä. – Paikka, jossa osastomme
on, vaikuttaisi hyvältä ja keskeiseltä. Se lisää näkyvyyttä. HeatFactory esittelee Okrassa erilaisia
hakelämmitysratkaisuita sekä puimureiden satomittausjärjestelmiä.
Matti Tapioharju LVI-Tapioharju Oy:stä kertoo, että yritys
esittelee Okrassa erityisesti aurinkosähköjärjestelmiä sekä maalämpö- ja ilma-vesijärjestelmiä. –
Hallitusohjelman ratkaisu fossiilisten polttoaineiden verotuksen
korottamisesta tulee varmasti lisäämään maalämpöön ja ilma-veteen siirtymistä.
– Punkalaitumen alueelta löytyy
kattavasti erilaisia yrityksiä, jotka
nyt esittäytyvät Okrassa. Kokonaisuus antaa hyvän kuvan monipuolisesta paikallisesta yritystoiminnasta, sanoo Matti Tapioharju.
Kunnan ja paikallisten toimijoiden kokonaisnäkyvyyttä korostaa
myös Kaskenoja Oy:n toimitusjohtaja Mika Kaskenoja. – Koen,
että tämä on hyvä tapa tuoda esiin
paikallista osaamista. Me lähdemme Okraan rekrytointi- ja alihankintakontaktit mielessä. Verkostoituminen on tärkeää.

– Yrityksemme asiakaskunta on
pääasiassa toiset yritykset, mutta
halusimme lähteä tukemaan kuntaa ja olemaan hengessä mukana.
Samalla toimintaa voidaan esitellä
myös suurelle yleisölle. Osastolta
tulee löytymään jotain kivaa niin
aikuisille kuin lapsillekin. Paikalle tulee myös SRC-sarjan Suomen mestari Henkka Haapamäki ralliautoineen. Toimimme hänen pääsponsorinaan, Mika Kaskenoja kertoo.
Punkalaitumen Yrittäjien puheenjohtaja Laura Jonkka on
Okra-idean ”äiti”. – Hienoa, että
kunta otti tästä ideasta kopin. Nyt
saamme näkyvyyttä ja tuoda esille, että Punkalaidun on yrityksille
hyvä paikka, Laura toteaa tyytyväisenä. Jonkka esittelee Okrassa erityisesti yrityksen teippauspalveluita. Osastolla on mukana
myös Taunus Rally Team.
Näkyvyyttä onkin tarjolla, sillä
nelipäiväisessä Okrassa käy päivittäin jopa 20 000–30 000 näyttelyvierasta, joille paikalliset yritykset ja yhdistykset pääsevät esittelemään toimintaansa.
Paikalliset
Okra-osallistujat ovat perustaneet Facebookiin
oman sivun. Siellä voi osallistua
muun muassa kilpailuun, jossa
voi voittaa vapaalippuja tapahtumaan. Myös Okrassa on luvassa
erilaisia arvontoja punkalaitumelaisten osastolla.

