2018 matkakohteeksi kannattaa valita

Sastamala
Meillä on mm. Vanhan kirjallisuuden päivät, Ellivuori, luontoa,
upeita kirkkoja ja Sastamala Gregoriana. Tule sinäkin käymään,
Herra Hakkarainen on jo täällä!

www.visitsastamala.fi
www.sastamala.fi
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Löydä loman
huippuhetket Sastamalasta
Millainen matkailija sinä olet? Etsitkö koko perheen kohdetta, jossa on
sopivasti hulinaa ja vilinää? Vai halajatko metsään vaeltamaan hyvin
opastetuille reiteille? Onko kulttuuri lähellä sydäntäsi?
Olitpa millainen matkailija tahansa, Sastamala tarjoaa sinulle runsaasti
nähtävää ja koettavaa!
Koko perheen loman huippuhetket vietetään Mauri Kunnaksen satuihin perustuvassa Herra Hakkaraisen talossa ja sen naapurissa sijaitsevassa satumaisessa Suomalaisen kirjan museo Pukstaavissa,
joka virittää leikkeihin upeassa museoympäristössä. Kiviniityn kotieläinpuistossa voi tavata tuttuja
kotieläimiä ja vähän eksoottisempiakin tuttavuuksia. Koko perheen aktiivilomalla kiivetään korkeuksiin upeasti uudistuneen Ellivuoren kiipeilypuistossa ja ajetaan fatbikeilla Pirunvuorelle. Talvella
Ellivuoren rinteissä viihtyy koko perhe.
Kulttuurimatkailijan Sastamala on perinteisesti tunnettu vanhoista kirjoista, kirkoista, musiikista
ja taloista. Vaikka lähtökohta on vanhassa, kohteet ja tapahtumat uusiutuvat joka vuosi, tarjoten
aina mielenkiintoisia ja tuoreita näkökulmia. Vanhan kirjallisuuden päivien (29.–30.6.2018) teemana
on tänä vuonna Naisen paikka. Sastamala Gregoriana soi (20.–27.2018) keskiajan, renessanssin ja
barokin ajan säveliä Rautaveden kulttuurimaisemissa. Kansanmusiikin ystävät puolestaan kokoontuvat kesällä Kiikoisten Purpureille. Viime vuonna kävijäryntäyksen herättänyt Sastamalan vanhan
talot -tapahtuma järjestetään tänä vuonna uudelleen. Eri puolilla kaupunkia sijaitsevat vanhat talot
avaavat ovet yleisölle 19.8.2018.
Sastamala hemmottelee tapahtumillaan myös urheilun ystäviä. Beach volleyn SM-kiertue rantautuu kaupunkiin heinäkuussa. Sastamalan hiekkateiden pikkukivet saavat kyytiä kesän aikana ajettavissa ralleissa. Ja itsensä voi haastaa vaikkapa Lakeside Golfin Pirunpellolla, Ritajärven metsäpoluilla
tai kalastusreissulla Sastamalan kalarikkailla vesillä.
Tämä esitteen sivuilla kerromme sinulle Sastamalan matkailutarjonnasta, mutta vielä lisää löydät
vierailemalla sivuillamme www.visitsastamala.fi.
Lämpimästi tervetuloa Sastamalaan!
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SASTAMALA
Perustettu: 1.1.2009
Asukasluku: 25 062 (12.12.2017)
Pinta-ala: 1429 km2
Veroprosentti: 20,75
Hyvät kulkuyhteydet: Valtatiet
11 ja 12 sekä rautatie mahdollistavat helpon kulkemisen
esimerkiksi Poriin, Turkuun ja
Tamperelle, jonne ajaa alle
tunnissa. Karkun ja Vammalan
rautatieasemat sijoittuvat
Tampereen ja Porin välisen
radan kauneimpiin maisemiin.
Tampere-Pirkkalan lentoasemalle n. 50 km.

Toimitus: Teresa Vidfelt
Tekstit: Pirjo Silveri, Leena Myllyniemi,
Teresa Vidfelt
Kuvat: Sami Helenius, Reijo Keskikiikonen, Hannu Moilanen, Jaana Grankvist,
Raija Surala, Jani Hanhijärvi, Markku
Mäkinen, Visit Tampere / Laura Vanzo
ja Jukka Salminen
Kannen piirros: Mauri Kunnas
Taitto: Mainio / Timo Ahava
Paino: Aktaprint OÜ
Painosmäärä: 20 000 kpl
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Mistä on Sastamalan tapahtumavuosi 2018 tehty?

10 vinkkiä
Kirjoista, musiikista, taiteesta. Talonpoikaisesta ja muusta kulttuurista. Luontotapahtumista. Rallista, beach
volleysta eli biitsistä ja suomenmestari-Valepan kotikaupungissa tietysti lentopallosta. Vanhaa ja uutta. Vauhtia ja luonnon rauhaa. Jokaiselle on jotakin. Tule mukaan!

1. Vanhan kirjallisuuden
päivät
Kaikkien kirjan ystävien tiet vievät juhannuksen jälkeisen viikon lopulla
taas Sastamalaan. Vanhan kirjallisuuden päivillä 29.–30.6.2018 ohjelman aiheena on Naisen paikka. Teeman mukaisesti esille nousee naisen
asema ja tasa-arvokysymykset taiteessa, politiikassa ja taloudessa.
Kirjapäivien kivijalan Sylvään koululla muodostavat antikvaariset
kirjakauppiaat. Koulun yläkerrassa kymmenien toimijoiden ja näytteilleasettajien pöydiltä tavoitat uudet kirjat ja kirja-alan kuulumiset
Pihan isossa teltassa on kirjamyynnin lisäksi telttaravintola.
Pääsymaksuton tapahtuma houkuttelee Sastamalaan vuosittain
noin 15 000 kävijää. Ohjelma kokonaisuudessaan julkistetaan keväällä
2018 www.vanhankirjallisuudenpaivat.com.
Sylvään koulu, Ojansuunkatu 8.

2. Sastamala Gregoriana
Sastamala Gregoriana soi 20.–27.7.2018 keskiajan, renessanssin ja
barokin ajan säveliä Rautaveden kulttuurimaisemissa. Vanhan musiikin festivaalin kotikirkko on Sastamalan Pyhä Maria. Konsertteja on
pidetty muuallakin, perinteisesti yhtenä iltana Tyrvään Pyhän Olavin
kirkossa ja sen lisäksi vaihdellen tehdashallista kartanoihin. Esiintyjät

ovat suomalaisia ja kansainvälisiä vanhan musiikin huippuja.
Vuoden 2018 teema, Venetsian loisto, aloittaa Kaupungit vetten
päällä -sarjan, joka jatkuu vuoteen 2023. Matkalla kuljetaan Bruggeen,
Pariisiin, Wieniin, Roomaan ja Lontooseen.
Useimmat konsertit
Sastamalan Pyhän Marian kirkossa,
Sastamalan kirkon tie 119.
www.sastamalagregoriana.fi
Ajankohtaiset

tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

visitsastamala.fi
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3. Sastamalan wanhat talot
Pinta-alaltaan Pirkanmaan suurimmassa kunnassa perusmaatalous
on yhä keskeinen elinkeino, ja sen vaikutus maisemaan merkittävä.
Maaseutu on Sastamalan vihreä sykkivä sydän!
Hyvinhoidetut pellot ja talonpoikaiset asuin- ja tuotantorakennukset ovat silmiä hiveleviä
näkyjä niin vesistöjen kuin peltoaukeiden lähellä. Suomen 100-vuotisjuhlavuonna Sastamalassa ensimmäisen kerran järjestetty Wanhat Talot -tapahtuma saavutti heti suuren
suosion. Päivän aikana 52 kohteessa kiersi tuhansia kiinnostuneita.
Elokuussa 2018 Sastamalan Wanhat Talot avaavat ovensa ja esittäytyvät toistamiseen,
osana kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta. Mukana on maatilojen päärakennuksia, kartanoita, ratsutiloja, torppia ja pappiloita.
Yksityiset henkilöt ja julkiset toimijat esittelevät rakennuksia perinnerakentamisen,
sisustuksen, historian säilymisen, pihapiirin hoidon ja yksilöllisen maaseutuasumisen
näkökulmasta. Jokaisella talolla on upea historia, josta omistajat kertovat mielellään.
Kohteisiin ei ole pääsymaksua, mutta monissa paikoissa on myynnissä ruokaa, kahvia,
leivonnaisia tai muuta. Facebookissa kannattaa seurata Sastamalan wanhat talot 2018
-tapahtumasivua.
Sastamalan vanhat talot esittäytyvät 19.8.2018 klo 11–20 eri puolilla kaupunkia

4. Kiikoisten Purpurit

5. Kesäteatterit

Kiikoisten seurantalon ja Myllymäen torpan alueella on tuttuun tapaan riemu
ylimmillään 30. kesäkuuta 2018, kun Kiikoisten Purpurit järjestetään 49. kerran.
Koko perheen kansanmusiikki-, peli-

Ellivuoren teatteri

manni-, tanssi- ja perinnetapahtumassa
joka puolella soi, nurkkasoitto on kunniassa ja jalka nousee kepeästi.
www.kiikoistenpurpurit.fi
Kiikostentie 47

www.ellivuori.fi/teatteri

Kiikoisten kesäteatteri
www.kiikoistenkotiseutuyhdistys.fi/kesateatteri

Romulan taiteellinen teatteri
www.romulantaiteellinenteatteri.com

Rämsöön kesäteatteri
www.ramsoo.fi/kesäteatteri

Vesarannan teatteri
www.vesaranta.profiili.fi

Tyrvään Pappilan amfiteatteri
www.tyrvaanpappila.fi
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6. Satakunnan
Kansansoutu
Kokemäenjoki leimaa Sastamalaa ja Satakuntaa. Näyttävä retkikunta soutaa tai meloo heinäkuussa ikiaikaista vesireittiä Sastamalasta
Poriin.
Satakunnan Kansansoutu 13.–15.7.2018 on
kolmen e:n tapahtuma: elämyksiä, extremeä
ja euforiaa. Tapahtuma kerää joen varrelle
runsaasti myös yleisöä. Moni souturyhmä on
innostunut ensi kerralla niin, että on tehnyt
osallistumisestaan perinteen. Parhaimmillaan yli 400 venekunnassa on ollut 3 000
retkeläistä.
Kansansoutu tarjoaa fyysistä haastetta,
jännitystä, yhdessäoloa, tuttujen tapaamista, kauniita maisemia ja henkistä kulttuuriravintoa.
Retki sopii kaikenikäisille ja esimerkiksi
perheille. Joella kaikki liikkuvat omaan tahtiinsa, taukopaikoilla kokoonnutaan yhteen,
ja Poriin saavutaan komeasti yhdessä.
Vasta vettä pitkin kulkemalla ymmärtää,
millainen elinehto Kokemäenjoki on suomalaisille aina ollut. Jo viikingit ja hansakauppiaat käyttivät sitä kulkuväylänään. Menneisyys
ja nykyisyys lyövät kiehtovalla tavalla kättä
2000-luvun retkisoutajalle.
www.kansansoutu.fi
Lähtöpaikka pe 13.7. Sylvään ranta, Marttilankatu 22

7. Taekwondon
SM-kilpailut
Helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna
Sastamalassa selviää, ketkä ovat Suomen
parhaat mustavöiset taekwondon taitajat.
Vexve Areenalla otellaan kaikkien kilpailulajien eli ottelun, liikesarjojen, erikoistekniikoiden, voimamurskauksen ja näytösottelun
Suomen mestaruudesta. Värivöisille kisaajille
järjestetään oma Helmi Cup.
Alun perin korealainen kamppailulaji

päivinä.
Enset SM-rallin järjestävät Sastamalan
Autourheilijat ja Huittisten Urheiluautoilijat.
www.ensetralli.fi
Huittinen–Sastamala, 31.8.–1.9., kilpailukeskuksena Vexve Areena, Ratakatu 5

taekwondo kehittää fyysisten taitojen lisäksi
pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Kohteliaisuus ja hyvä käytös ovat niin ikään lajin
kantavia periaatteita.
Sastamalan Taekwon-Do-seurassa on lähemmäs sata aktiivia, ekaluokkalaisista yli
viisikymppisiin. Suomen ITF Taekwon-Do-yhdistykseen kuuluu 1 500 lisenssin maksanutta
harrastajaa.
www.tkd-sastamala.net/
Vexve Areena 3.–4.2.2018, Ratakatu 5

8. Vauhdikkaasti
Huittisista
Sastamalaan
Sastamalan seudun teillä on vauhdikasta menoa elo-syyskuun vaihteessa. Rallin SM-sarjan
viides osakilpailu lähtee Huittisten keskustasta, maali on Sastamalassa.
Kilpailukeskuksena toimii Vexve Areena.
Siellä on osallistujien varikko, ravintolapalvelut sekä ohjelmaa kaikenikäisillä molempina

9. Kolmatta kertaa
biitsiä

Kesällä 2018 Beach Volleyn SM-kiertue rantautuu kolmatta kertaa lentopallokaupunki
Sastamalaan. Turnauksen pääkentät sijaitsevat viimevuotiseen tapaan Kaalisaaressa.
Valtakunnallinen SM-osakilpailu on tapahtumakokonaisuus, jossa yleisö pääsee
nauttimaan sekä huippuluokan biitsi-otteluista että muusta ohjelmasta.
Tietoa ohjelmasta ja aikataulusta:
www.lentopalloliitto.fi > Beach volley

10. Lue lisää
tapahtumakalenterista
www.visitsastamala.fi/tapahtumakalenteri

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

visitsastamala.fi
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Vesien syleilyssä,

Sastamalassa luonto on lähellä
matkailijaa – ja matkailija lähellä
luontoa.
Kaupunki sijaitsee veden syleilyssä. Keskustaa
ympäröivät Kokemäenjoen suurimmat järvet,
Rautavesi ja Liekovesi. Niiden välisen Vammaskosken salmen yli kulkee graniittinen
Vammaskosken silta.
Pitkässä ja kapeassa vesistössä on veneilijöille 60 kilometriä vapaata reittiä. Moniin
saariin pystyy rantautumaan, joissakin on hyvät laiturit ja vessat. Järven suunnasta kelpaa
ihailla esimerkiksi Tyrvään kirkkoa, Pyhän
Olavin ja Pyhän Marian kirkkoja. Vesiltä Sastamala avautuu aivan uudesta näkökulmasta.
Suomi on tuhansien järvien maa, ja Sastamalassa niistä on 176. Paikkakunnan moni
iso tai pieni järvi on myös aktiivisessa virkistyskäytössä.

kajakin, inkkarikanootin, jopa jättikanootin.
Vammalan Retkeilijät vuokraa ryhmille myös
kirkkovenettä.
Kokemäenjoki halkoo pinta-alaltaan Pirkanmaan suurinta kuntaa. Vaikkei autoilija,
pyöräilijä tai kävelijä kulkisi aivan rantaviivan tuntumassa, tarkkaan katsova huomaa
usein joen kiemurtelevan jossakin kohtaa
maisemaa.
Kalastajille on tarjolla paljon vaihtoehtoja ja monenlaisia elämyksiä, vesistä nousee muun muassa haukea, ahventa ja kuhaa.
Alkukesällä Kutalan ja Ellivuoren vuollealueilla esiintyy luontaisesti toutainta, muualla
Suomessa harvinaista petokalaa. Hyvällä
tuurilla iltaisin näkee kymmeniä toutaimia
hyppimässä. Koukkuun tartuttuaan toutain
taistelee voimakkaasti.
Vuosittain Sastamalan vesillä käydään
myös Majava Cup -vetouistelukilpailua.

Veneellä tai kanootilla

Katsele, kuuntele lintuja

Sastamalan alueella on erinomaiset mahdollisuudet rauhalliseen vesillä liikkumiseen ja
harrastamiseen. Melontapalveluita on tarjolla eri puolilla kaupunkia, vuokrata voi

Myös linturetkeilijät arvostavat Sastamalaa.
Hieno kierros onnistuu vaikka polkupyörällä.
Keskustasta Liekovettä kiertämään lähtevä
pääsee esimerkiksi Vaunusuolle, Vaneriteh-

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

visitsastamala.fi

taan rantaan ja Nokkakylään. Kaikki ovat hyviä lintupaikkoja, ja bonuksena havainnoija
saa kauniit maalaismaisemat.
Rautaveden puolella suunnan voi ottaa
esimerkiksi kohti Heinoon maaseutua. Loppukevään ja alkukesän varhaisena aamuna
yölaulajia kannattaa kuunnella vaikka Sastamalan Pyhän Marian kirkon pihassa.
Keikyän Villilässä voi nähdä Pirkanmaan
ensimmäisiä hyyppiä, kottaraisia, uuttukyyhkyjä, alkukeväästä merikotkien muuttoa, joskus jopa maakotkia. Lähellä on kuuluisana
lintuseutuna tunnettu Puurijärven ja Isonsuon
kansallispuisto.
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lähellä luontoa

Ritajärven
luonnonsuojelualue
Ritajärvi on Pirkanmaan ja koko eteläisen
Suomen luontohelmi. Se on yksi maan laajimmista METSO-ohjelman kautta suojelluista
alueista, 127 hehtaaria metsää ja 50 hehtaaria järvialuetta.
Ritajärven luonnonsuojelualue on pienten
erämaisten metsäjärvien ja niiden laskupurojen varsien muodostama kumpuileva, kaunis
ja koskematon kokonaisuus. Alueella on monimuotoista luonnontilaista puustoa, kivikkoa
ja valtavia siirtolohkareita.
Selkeä kartta on ladattavissa sivustolla

Kuasman
Kieppi
Kiikoisissa Kuorsumaan kylän ja Kuorsumaanjärven ympäri kulkevalla patikkareitillä näkee järvi-, metsä- ja suomaisemia, kuulee luonnon ääniä ja haistaa tuoksuja, saa

http://www.visitsastamala.fi/ritajarven-luonnonsuojelualue/ Sen avulla voit suunnitella
itsellesi ja kunnollesi sopivan kierroksen. Ilman karttaakin pärjää, sillä retkeilyalueella
on hyvät opasteet. Ritajärven löydät myös
facebookista www.facebook.com/Ritajarvenluonnonsuojelualue/
Helpoin ja lyhin Valkeajärven reitti on
2,3 kilometriä, keskivaativat Ylisen Ritajärven kierros 4,4 kilometriä ja Alisen Ritajärven
lenkki 4,8 kilometriä. Kolmen järven kiertäminen tarkoittaa kahdeksan kilometrin patikointia.
Reittien varrella on useita tulentekopaikkoja ja kuivakäymälöitä, Valkeajärven ja Ylisen
Ritajärven välisellä kannaksella myös laavu.
Lapset ja lapsiperheet ovat antaneet paljon kiitosta Ritajärven vaihtelevasta, mie-

lenkiintoisesta maastosta ja ennen kaikkea
kulkua helpottavista pitkospuista, silloista ja
sorastetuista poluista.
Akselin vaellus, koko perheen ulkoilutapahtuma su 2.9.2018.
Eurooppalasen kulttuuriperinnön teemavuoden juhlakierros Ritajärvellä su 8.9.2018.
Ritajärventie 358, retkeilyalueen pääsisäänkäynti ja yksi kolmesta pysäköintipaikasta.

tarkkailla eläimiä, kasveja ja muita pieniä
ihmeitä.
Kyläseuran toteuttama Kuasman kieppi on
pituudeltaan 14 kilometriä. Parin kilometrin
Lisäkiäpillä pääsee tutustumaan vanhaan
korpikuusikkoon, satujen peikkometsään.
Reitin varrella infotaulut kertovat kohteista, luonnosta ja paikallishistoriasta. Lintu-

tornilla on grilli- ja nuotiopaikka laavuineen,
levähdyspaikkoina lisäksi Pappilankallioiden
ja Kiikanhuhdanmäen laavut sekä Pikku-Tyrvään taukolato.
Lähtöpisteet opastustauluineen: Kantatie
44:n varrella, Hepokorventien ja Pikku-Tyrvääntien alkupäässä sekä lintutornin pysäköintipaikan lähellä Kakkurilammintiellä.
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Otamus
Jylhien maisemien Otamus Mouhijärvellä on
asukasyhdistyksen ylläpitämä ”elämyspuisto”. Alueella on tunnelmallinen kesäkahvila,
kallioinen uimaranta, laavu, grillauspaikkoja,
veneenlaskupaikka ja vierasvenelaituri.
Kahden kilometrin luontopolkua Ristijärven
maastossa on helppo seurata. Tilankierros ja
Salmin kierros ovat 6–8,5-kilometriset. Kaikki
reitit ovat hyvin maastoon merkittyjä, infotaulut
kertovat seudun luonnosta ja historiasta.
Melojat voivat lähteä Otamuksesta kapeaa Saikkalanjokea Mätikkö-järveä kohti,
tai heikon virtauksen vuoksi vaikka toiseen
suuntaan. (reitin pituus 11 km).
Syksyisin järjestettävän Arvon askel -ulkoilutapahtuman lenkki (20 km) kulkee Jyränvuoren, Nohkuan, Tyrisevän ja Pakkalan
kylien kautta.
www.otamus.fi
Otamussillantie 65

Golf
Myös golf on yhdenlaista luontomatkailua,
ja Sastamalassa pelaaja saa harrastaa karkkulaisessa kulttuurimaisemassa. Lakeside
Golfin 36-reikäisessä golfkeskuksessa on
kaksi erityyppistä kenttää, molemmilla oma
tunnelmansa.
Järvenranta-kenttä tarjoaa vaihtelevia
korkeuseroja ja useilla väylillä Riippilänjärven läheisyys tuo kauniiden näkymien
lisäksi sopivaa haastetta. Uudempi Pirunpelto-kenttä on saanut nimensä jääkauden
muokkaamista kiviröykkiöistä. Kierrosta leimaavat metsämaiseman ohella avokalliot ja
Sorvijärven metsälampi. Kaunista ja samalla
golfaria tarkkaan peliin kutsuvaa! Alueella
on myös kartanoravintola ja kaksi kahvilaa.
www.visitsastamala.fi/lakeside-golfcountry-club-oy/ www.lakesidegolf.fi
Sastamalantie 1901

Frisbeegolf
Sastamalan alueella on useita erinomaisia
frisbeegolf-ratoja – ja luonnon helmassa niilläkin liikutaan! Joukossa on sekä aloittelijoille sopivia että harraste- ja kilpatasoisia ratoja, uusin, 18-väyläinen sijaitsee Mouhijärvellä.
www.frisbeegolfradat.fi/radat/Sastamala

Pirulanvuori
Maantieteellisesti laajalle levittäytyvän
Sastamalan eri puolilla on yltäkylläisesti
komeita maisemia ja oivia paikkoja niiden

ihailemiseen. Piru on kulkenut laajalla Sastamalan alueella jo aikojen alusta, mikä näkyy
paikkojen nimissä. Pirunvuorelle voit kiivetä
Karkussa, Pirulanvuoren näkötorniin Suodenniemellä.
Pirulanvuoren 15 metrin korkuisesta tornista avautuu pysäyttävän kauniit järvi- ja
metsänäkymät. Sama maisema on muuten
ikuistettu myös suomalaiseen euron kolikkoon.
Laviantie 600, parkkipaikalta tornille 250
metrin kävelymatka.
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Tyrvään Mantan
luontopolku
Sastamalassa juhlittiin vuonna 2017 tunnettua kansanparantajaa Tyrvään Mantaa eli
Amanda Jokista (1853–1922). Hänen elämäntyötään – ja lähiluontoa – kunnioittaa
uusi luontopolku, joka mutkittelee melkein
keskellä kaupunkia, mäkisessä maastossa
Ranta-Kukkurin uuden asuinalueen liepeillä.
Rohtoihinsa erilaisia kasveja käyttäneen
Tyrvään Mantan hiukan yli kilometrin mittainen nimikkopolku on hyvin opastettu ja
viitoitettu, ja se sopii lapsiperheillekin. Reitin varrella ovat Troppikallio, Rohtorinne ja
Parantajan ranta. Rautaveden rannassa voi
tehdä aikamatkan kauas historiaan: edessä
näkyy Kalapirtinsaari ja vastarannalla Tyrvään Pyhän Olavin kirkko.
Tampereentie 170

Luontokohteet
www.visitsastamala.fi > Näe ja koe >
Luontokohteet

Kuntoradat, urheilupuistot ja
muut ulkoliikuntapaikat
www.sastamala.fi > Palvelut > Liikunta

Lisää tietoa:
www.visitsastamala > Aktiviteetit
www.retkipaikka.fi (Otamus, Ritajärvi
ja Kuasman kieppi)
www.vammalanretkeilijat.net
www.kalaan.fi

Keikyän riippusilta
Jos liikut moottoriajoneuvolla Keikyän suunnalla, pysäköi se ja tee pieni kävelylenkki. Ylitä Kokemäenjoki kevyen liikenteen siltaa
pitkin ja ihaile viehättäviä näkymiä molemmin puolin. Keikyän riippusilta on Suomen pisin riippusilta, 228 metriä. Se rakennettiin
1948, silloisen Keikyän kunnan ja seudun suurimman työnantajan Finnish Chemicalsin rahoituksella.
Kokemäenjoella, Myllytien ja Peevontien välissä.

Vehmaanniemi

Kutalan Kasino

Seitsemän hehtaarin kokoinen perinnemaisema-alue sijaitsee lähellä Sastamalan keskustaa. Rautaveteen työntyvää Vehmaanniemeä
kiertää luontopolku, jonka varrella on muun muassa useita
rautakautisia hautaröykkiöitä.
Natura-verkAjankohtaiset
koon kuuluvaa
tapahtumat ja muuta
aluetta on hoimukavaa osoitteessa
dettu WWF:n
niittotalkoilla,
kesäisin maisemaa hoitavat laiduntavat
lampaat.
Tampereentie 258

Suuren maailman malliin Sastamalassa on
jopa kasino. Kutalan Kasinolla ei tosin ole
mitään tekemistä uhkapelin tai vastaavan
kanssa, vaan kyseessä on matkailijoiden,
mökkiläisten ja paikkakuntalaisten suosima
kesäkioski.
Luonnonkauniilla paikalla Kuloveden rannalla sijaitsevalta Kasinolta voi ostaa kahvia,
leivonnaisia, jäätelöä, oluttuopin ja vaikka
kalastusluvan. Lapsille on leikkipaikka, perjantaisin järjestetään kylätori, maanantaisin
kokoontuvat motoristit, pitkin kesää on erilaisia tapahtumia.
Kasinolle voi saapua myös veneellä Sastamalan keskustan tai Nokian suunnasta, rannassa
on laituri.
www.kutala.net/kasino
Kutalantie 783

visitsastamala.fi
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Ellivuori
houkuttelee liikkeelle

Jo vuosikymmeniä
Ellivuori on tarjonnut erinomaiset
puitteet vapaa-ajan viettoon, vähän yli puolen
tunnin ajomatkan päässä Tampereelta. Perinteikäs
matkailukohde elää nyt uutta 2000-luvun kukoistustaan.
Kokonaisuus on suunniteltu palvelemaan nykypäivän asiakasta,
lomailijaa ja liikkujaa sekä vastaamaan heidän tarpeisiinsa ja toiveisiinsa.

Ellivuori Resort
Koko matkailualue uudistuu voimakkaasti. Ellivuori Resortin monivuotinen projekti
tarkoittaa entisten tilojen saneeraamista ja
aivan uuden rakentamista. Hotellin ja ravintolan remontit on haluttu toteuttaa vaiheittain, jotta asiakkaita pystytään palvelemaan

keskeytyksettä.
Hyvinvointi- ja liikuntapalveluita sekä viihde- ja kulttuuritarjontaa on entistä enemmän.
Samaan suuntaan kulkee talon ravintola.
Keittiön tiimi suosii lähiruokaa ja paikallisia
raaka-aineita, esimerkiksi Rautaveden kalaa,

Rosetin leipiä, Ylimattilan tilan tuottamaa lihaa ja Mouhijärven Herkkujuustolan juustoja.
Vieraalle on monenlaisia majoitusmahdollisuuksia, luksuksesta alkaen. Hotellissa
on 56 uudistettua huonetta, majoittua voi
myös huoneistoissa ja mökeissä.
VuoriCaravan tarjoaa leiriytymistä vuoden
jokaisena päivänä.
Ellivuoreen on helppo saapua myös veneellä, rannassa on vierasvenelaituri.
www.ellivuoriresort.fi

11

Pirunvuori ja
Danielssonin
kivilinna

VuoriSport
Uljaat Rautaveden rantamien maisemat ja
upeat ulkoilumaastot houkuttelevat – suorastaan patistavat – ylös, ulos ja liikkeelle.
Täällä voit lasketella, hiihtää, lumikenkäillä,
patikoida, veneillä, meloa, kalastaa, uida, saunoa, supata, kiipeillä!
VuoriSport on Ellivuoren liikunnallinen
sydän. Aktiviteettikeskuksen toimipiste on
hotellin alakerrassa rannan puolella.
Talvikaudella voit hohtokeilata tai pelata
pingistä sisällä. Kesällä ulkosalla on valinnanvaraa, tekemistä riittää vaikka useaksi päiväksi. Minigolfia, sup-lautailua, fatbike-pyöräilyä, melontaa, soutelua, frisbeetä, futista,
biitsilentistä, korista, mölkkyä – mitä kivaa
sinä haluat kokea ja kokeilla?
Kiipeilypuisto HighPark on kesähitti, joka
tarjoaa sekä aikuisille että lapsille jännittäviä elämyksiä yläilmoissa. Puiden ja tolppien
väliin on rakennettu vaijeri- ja köysiratoja,
ja kiipeilijä etenee radoilla valjaissa, turvavaijeriin kiinnitettynä. HighPark ja minigolf
ovat suosituimmat palvelut, myös suppailu

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

visitsastamala.fi

houkuttelee. Kiitosta tulee kiipeilypuiston
kauniista sijainnista että hyvästä palvelusta.
www.vuorisport.fi

Jo 1800-luvulla Karkun Pirunvuori oli suosittu matkailukohde – mahtavat maisemat ja
luonnonrauha puhuttelivat. Näin on edelleen!
Vaikuttavien näkymien lisäksi Pirunvuorella on luola, jossa vanha kansa tiesi itsensä
pirun lymynneen. Oppaan kanssa voi kierrellä
jännittävillä paikoilla ja kuunnella kiehtovia
tarinoita. Alue on hyvin merkitty, joten omatoimimatkailijatkin pärjäävät hyvin. Polku
lähtee Ellivuoren hotellilta.
Taiteilija Emil Danielsson (1882–1967) rakennutti kesällä 1906 itselleen luonnonkivistä
erämaa-ateljeen Pirunvuorelle, ja saapui sen
jälkeen Saga-vaimonsa kanssa Karkkuun joka
suvi lähes 60 vuoden ajan.
Nykyisin Sastamalan kaupungin kulttuuritoimi pitää Kivilinnaa auki kesäisin. Tiloissa
on vaihtuvia taidenäyttelyitä.
Ympäri vuoden Pirunvuoreen ja Kivilinnaan voi tutustua paikallisoppaan johdolla.
Parituntinen kävelykierros opastuksineen
maksaa 110 euroa. Varaukset Sastamalan
matkailusta, matkailu@sastamala.fi

Missä?
Ellivuorentie 131 (Huom. pysäköintipaikalta
lähtee noin kilometrin mittainen polku Kivilinnalle)
www.visitsastamala.fi

Ski Center
Laskettelukeskus sijaitsee hotellin välittömässä läheisyydessä. Siellä on kuusi valaistua
ja lumetettua rinnettä, vaikeusasteet vihreästä Lasten Ellistä mustaan Kärppään.
Ski Center Ellivuoren neljä ankkurihissiä
nostavat laskettelijoita ylös, lastenrinteessä
on sompahissi ja pikkuväkeä kyyditsee Pinoccio-hissi. Hiihtokoulu ja vuokraamosta
saa välineitä lasketteluun ja lautailuun.
www.ellivuori.fi
Ellivuorentie 131, Karkunkyläntie 600
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Elämyksiä ja
seikkailuja

lapsille

Lasten kanssa voi eri puolilla
laajaa Sastamalaa nähdä, kuulla, kokea ja puuhata vaikka mitä.
Eläytyä satujen maailmaan Peikkovuorella, kiipeillä tai lasketella
Ellivuoressa, rapsutella lampaita
kotieläinpuistossa tai seikkailla
Herra Hakkaraisen nimikkotalossa. Myös seudun monet luontopolut sopivat lapsiperheille.

nattuja teemakierroksia ja elämyksellisiä
seikkailuja. Työpajoissa pääsee itse osallistumaan ja tekemään käsillään.
Luokkaretkeläisille on tarjolla monta vaihtoehtoista ohjelmaa.
www.pukstaavi.fi
Marttilankatu 12

Herra
Hakkaraisen talo
Mauri Kunnaksen kirjoista tutut hahmot
heräävät eloon Herra Hakkaraisen talossa.
Neljässä erilaisessa huoneessa voi leikkiä
kotia, asioida 1800-luvun kaupungin sekatavarakaupassa, miekkailla kuningas Artturin
ritarina tai ampaista avaruuslennolle.
Kunnaksen kirjoista tutut, loputtomat yksityiskohdat takaavat, että katsottavaa riittää.
Talon sisätilat ovat avoinna ympäri vuoden. Hurjan hauskalla autopihalla saa toukokuusta lokakuun loppuun huristella polkuautoilla kuin Tassulassa ikään.
www.herrahakkaraisentalo.fi
Marttilankatu 10

Pukstaavi
Herra Hakkaraisen talon naapurissa on Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi. Molemmissa kohteissa on lapsenmielisten arvostama
periaate: ”saa koskea”.
Pukstaavissa järjestetään lapsille suun-

Kiviniityn
kotieläinpuisto
Haluatko silitellä lampaita, syöttää vasikalle
ruohoa tai muuten vain seurailla tuttuja maatilan eläimiä? Tiedätkö miltä näyttää alpakka,
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Kivilinnan
Peikkovuori
Ellivuoren hotellilta lähtee polku Pirunvuorelle. Syvällä metsässä, jylhien kallioiden
juurella on jännittävä Peikkovuori. Peikkokylä hiidenkylineen, suurine kantoineen ja
latoineen sijaitsee Danielssonin kivilinnan
kupeessa, ja sinne on kävelymatkaa hotellilta
noin 800 metriä.
Satumaisessa paikassa voi etsiä iloa, katsella, kuunnella, ihmetellä ja askarrella.
Peikkovuoren voi varata myös esimerkiksi
lasten syntymäpäiväjuhliin tai ryhmien retkipäiviin.
www.peikkovuori.fi
Ellivuorentie 131

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

visitsastamala.fi

www.visitsastamala.fi >
Näe ja koe > Lapsiperheet
www.visitsastamala.fi >
Näe ja koe > Luontokohteet

jakkihärkä guanako, nandu tai mangalitza?
Kaikkia näitä ja monia muita eläimiä voit
ihastella Kiviniityn kotieläinpuistossa Mouhijärvellä.
Kauniina kesäpäivänä elämyspuistossa
kuluu helposti vaikka koko päivä. Lapsille
on myös peräkärryajelua, trampoliineja ja
pomppulinna ja polkuautoja.
Puistossa on kesäkahvila ja useita grillikatoksia, joissa voi syödä omia eväitä.
Kotieläinpuisto on avoinna 15.5.–15.8. päivittäin, syksymmällä viikonloppuisin.
www.kiviniitty.fi
Iirolantie 108

Ellivuori
Ellivuoren alueella on monenlaisia mahdollisuuksia ulkoilla, liikkua ja harrastaa kaikkina
vuodenaikoina.
Laskettelukeskus sopii koko perheelle,
koululaisryhmille ja harrastustaan aloitteleville. Ski Center Ellivuoren monipuoliset rinteet sijaitsevat aivan hotellin läheisyydessä.
VuoriSport tarjoaa nimensä mukaisesti liikunnallisia elämyksiä, se myös vuokraa välineitä. Kesäkaudella niin aikuisille kuin pikkuväelle ja nuorille on runsaasti houkuttelevia
aktiviteetteja. HighPark -kiipeilypuistossa on
eritasoisia ratoja. Pienimmille lapsille on oma
kiipeilykylä, jossa tenavat seikkailevat turvaverkkojen varassa.
Hotelli ja VuoriSport: Ellivuorentie 131
Laskettelukeskus: Karkunkyläntie 600
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Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi sijaitsee tietenkin Suomen kirjapääkaupungissa.
Se toimii Sastamalan keskustassa vanhassa
apteekkarin talossa, jonka paikkakuntalaiset
tuntevat Bäckmanin talona. Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus peruskorjattiin museon käyttöön ja avattiin yleisölle vuonna 2011.

Pukstaavin päänäyttely kertoo suomalaisen kirjan tarinan 1400-luvulta meidän
aikaamme asti. Historian tunteminen auttaa
ymmärtämään myös kirjan tulevaisuutta.
Vaihtuvat näyttelyt liittyvät ajankohtaisiin aiheisiin. Vuonna 2018 Sakari Topeliuksen
syntymästä tulee 200 vuotta, joten koko vuosi

on Pukstaavissakin täynnä sadun taikaa.
Juhlavuoden projektina kerätään lukijoiden kokemuksia ja muistoja saduista, kesän
näyttely puolestaan avaa taiteilija Pekka Vuoren satukuvituksia.
www.pukstaavi

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

visitsastamala.fi

Kulttuuritalo Jaatsi
Sastamalan
seudun museo
Tyvään pappilan vanhassa kivinavetassa
1950-luvun lopulta asti toiminut Sastamalan
seudun museo on muuttamassa Pukstaavin
kanssa samalla tontilla olevaan upeaan Tornihuvilaan. Näin matkailija pystyy koluamaan
helposti kaksi museota yhdellä käynnillä.
Näyttelytoiminta Tornihuvilassa käynnistyy toukokuussa. Ensimmäiseksi avautuu nostalgisia puuleluja ja paikallisia leluverstaita
esittelevä näyttely.
Marttilankatu 12

Akseli Gallen-Kallelan lapsuudenkoti on nykyään Sastamalan kaupungin kulttuuritalo.
Jaatsilla järjestetään taidenäyttelyitä, pienimuotoisia konsertteja ja muita kulttuuritilaisuuksia.
Näyttelyt ovat avoinna yleensä ti-su klo
12–18, ryhmille opastuksia tilauksesta.
Muistolaatta talon seinässä kertoo historiasta: ”Tämän Jaatsin talon, joka on vuodesta
1920 ollut Tyrvään kunnan toimitalona, rakennutti Peter Wilhelm Gallen kunnallisen
itsehallinnon syntyessä suurina nälkävuosina
1867–1868.”
www.visitsastamala.fi/kulttuuritalo-jaatsi/
Gallen-Kallelan katu 1
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Vanhaa, uutta
ja uutta vanhaa

Vanhoja kirjoja, vanhaa musiikkia, vanhoja kirkkoja ja
muita arvokkaita rakennuksia. Sastamalan sinfoniassa
soi monenlainen vanha, osin uutena ja nykyajan ihmiselle sovitettuna.

Tyrvään Pappila
Aleksis Kiven päivänä lokakuussa 2017 avattu
Tyrvään Pappila on samalla kertaa uusi ja
vanha helmi. Huolella entisöity, elämyksellisten tilaisuuksien ja hyvän ruoan yhdistävä
tapahtumatalo puhuttelee kaikkia aisteja. Se
on houkutteleva kohde historiasta ja rakennuskulttuurista kiinnostuneelle, taiteen ystävälle, musiikkia rakastavalle ja hyvää ruokaa
arvostavalle.
Pappila tontteineen kuuluu Tyrvään kirkon valtakunnallisesti merkittävään, rakennettuun kulttuuriympäristöön. Sastamalalaiset Kirsi-Marja ja Jarmo Nieminen ostivat sen
vuonna 2014 seurakunnalta, kunnostivat ja
palauttivat alkuperäiseen 1920-luvun loistoonsa. Samalla kääntyi yksi lehti talon historiassa.
Tyrvään Pappila tarjoaa monipuolisesti
tapahtumia kaikille ikäryhmille ja
taiteen eri aloilta. Osa on maksullisia, osa ei. Lippujen hinnat vaihtelevat edullisista illanvietoista
korkeatasoisiin illallisiin.

Omien tapahtumien lisäksi tiloja vuokrataan yritysten, yhteisöjen ja yksityisten juhliin.
Kokonaisuus rakennetaan asiakkaan toiveiden pohjalta. Makumaailman pääarkkitehti
on keittiömestari Arto Rastas.
Talviaikaan Pappila on auki silloin, kun
talossa tapahtuu. Kesällä myös pihapiiri, vehreä puutarha ja Liekoveden rantamaisema
ihastuttavat, ja kesäravintola on avoinna päivittäin. Lisäksi käytössä on terassi ja amfiteatteri, kaupungin yhteinen olohuone, joka sopii
myös paikallisten yhteisöjen esiintymistilaksi.

Vaihtuvaa ja pysyvää taidetta
Vaihtuvien taidenäyttelyiden lisäksi Pappilassa on pysyvästi esillä kiinnostavaa taidetta.
Sitä saa ihailla kamareissa, saleissa ja ulkotiloissa: maalaukset, veistokset ja taidekäsityöt kuljettavat vierasta läpi Pappilan
värikkään historian.

Mikä Pappilan uuden kukoistuksen alussa
on tehnyt suurimman vaikutuksen, toiminnanjohtaja Tiina Kuusisto?
– Eniten palautetta on tullut pieteetillä
tehdystä restauroinnista sekä kodinomaisesta
tunnelmasta. Vaikka jokainen yksityiskohta
on tarkkaan mietitty, kokonaisuus ei ole museomainen, vaan kutsuvan lämmin. Monista
tilaisuuksista vieraiden on ollut vaikea lähteä
pois.
Tietoa tapahtumista, aukioloajoista ja hinnoista www.tyrvaanpappila.fi
Asemakatu 4.
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Kirkkojen kaupunki
Sastamalassa on peräti yksitoista kirkkoa. Kaksi vanhinta on rakennettu keskiajalla,
toinen tosin tulipalon jälkeen
uudestaan vuosituhannen taitteessa.

Tyrvään Pyhän
Olavin kirkko

Tyrvään
kirkko

Sastamalan Pyhän
Marian kirkko

Sastamalan kuuluisin kirkko nousi syyskuun
1997 tuhopolton jälkeen talkoilla tuhkasta.
Jälleenrakennuksen viimeistelivät taiteilijat
Kuutti Lavonen ja Osmo Rauhala uusilla maalauksillaan. Sen jälkeen kun ovet elokuussa
2009 avattiin yleisölle, niistä on astellut sisään lähemmäs puoli miljoonaa vierasta.
Muutaman kilometrin päässä keskustasta sijaitseva kirkko on avoinna su-pe 27.5.31.8.2018 sekä syyskuussa sunnuntaisin klo
11-17. Ryhmävarauksia otetaan huhtikuusta
lokakuulle.
Kallialan kirkkotie 50

Seurakunnan kaksitorninen pääkirkko valmistui vuonna 1855 Vammaskosken kupeeseen.
Sen suunnitteli ”Turun Engeliksi” kutsuttu
arkkitehti P. J. Gylich. Sastamalassa hänen
käsialaansa ovat myös Mouhijärven ja Kiikoisten kirkot.
Suomessa on vain kaksi kaksitornista kirkkoa, Tyrvään kirkko ja Johanneksen kirkko
Helsingissä.
Avoinna 1.5.–31.8. ma–pe klo 10–16
Kirkkokatu

Sastamalan vanhin kirkko on rakennettu
1400-luvun lopulla. Nykyiseen asuunsa se
kunnostettiin 1960-luvulla, puulattia vaihtui
maalattiaksi 1977.
Karkussa sijaitseva keskiaikainen kirkko
on vanhan musiikin festivaalin, Sastamala
Gregorianan, pääpaikka. Kesäisin se toimii
myös tiekirkkona.
Avoinna joka päivä 28.5.-31.8.2018 klo 11-17
ja opas paikalla kesäkuukausina.
Sastamalan kirkon tie 119

Parhaat palat

Parhaat palat

• Kolmiosainen alttaritaulu. Tyrvään seurakunta tilasi sen hovimaalari R. W. Ekmanilta, joka tunnetaan mm. Turun tuomiokirkon
kuorin freskoistaan
• Ville Vallgrenin Kristus-veistos
• Kaunis hautausmaa Liekoveteen työntyvällä
niemekkeellä

• Akustiikka – kirkkosali on huippuluokan
konserttisali
• Historiasta kertova esineistö: mm. harvinainen 1200-luvun kivinen kasteallas, pyhimysveistoksia, puiset ruumispaarit puhuttelevine teksteineen
• Vanha 1600-luvun saarnatuoli, jonka puuleikkauksista Osmo Rauhala poimi aiheita
Tyrvään Pyhän Olavin kirkon uuteen saarnatuoliin

Parhaat palat
• Kirkonrakentajien käsityön jälki kirkkosalin
kaikilla puupinnoilla
• 101 uutta maalausta
• Koko vanhankirkonmäki, Rautaveden kansallismaisema ja Kallialan kylämiljöö

Muut kirkot:
Karkun kirkko (1913), Riippiläntie 366
Keikyän kirkko (1912), Käsityöläistie 7
Kiikan kirkko (1807), Kiikanojantie 8
Kiikoisten kirkko (1851), Kiikostentie 300
Mouhijärven kirkko (1858), Kinkerikuja 3
Salokunnan kirkko (1960), Kärppäläntie 266
Sammaljoen kirkko (1924),
Sammaljoentie 606
Suodenniemen kirkko (1831), Koippurintie 9

Lue lisää:
www.sastamalanseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat
www.facebook.com/pyhaolavi
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Sastamalan kartta
Seuraavilla sivuilla Vammalan keskustakartta sekä lisätietoa karttaan merkityistä käyntikohteista.
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Nähtävyyksiä, käyntikohteita ja aktiviteetteja
1

Tee joka päivästäsi
erityinen.

Ellivuori ei ole entisensä!

Tutustu voimakkaasti kehittyvään
vapaa-ajan keskukseemme ja palveluihimme
www.ellivuoriresort.fi
ja tule viettämään rentouttavia lomapäiviä
Suomen kansallismaisemaan.
Järjestämme myös elämykselliset
kokoukset ja juhlatilaisuudet.

Tervetuloa!

RAVINTOLA / MAJOITUS / SAUNAT / LEIRINTÄALUE / AKTIVITEETIT
MYYNTIPALVELU sales@ellivuori.fi 03 51922
VASTAANOTTO JA PÖYTÄVARAUKSET 03 51921
www.ellivuoriresort.fi Ellivuorentie 131, 38130 SASTAMALA
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ELLIVUORI

ON AKTIIVINEN
YMPÄRI VUODEN

Talvella lasketellaan
ja kesällä pelataan
paintballia
Ellivuori Ski Center Oy
Karkunkyläntie 600
38130 Sastamala
www.ellivuori.fi
ski@ellivuori.fi
+358-10-8395411

2

Luksusta luonnon helmassa
- kokouksiin
- yritystapahtumiin
- lomailuun
- virkistykseen ja
rentoutumiseen
- koulutukseen
- juhliin
- perhetapahtumiin
- VIP-tilaisuuksiin

Ellivuorenrantavilla
Kai Jäntti
Puh. 0400 810 350
ellivuorenrantavilla.fi
ellivuoren@rantavilla.fi

3

Kiipeilypuisto HighParkissa seikkaillaan
köysiradoilla kauniissa rantapuistossa.
Ratojen keskellä on upea minigolf-kenttä
ja puiston rannasta lähdet suppailemaan
tai melomaan. Hohtokeilaradat viihdyttävät ympäri vuoden. Meiltä myös
fatbike-vuokraus ja ohjelmat ryhmille.
VuoriSport
+358-40-9331 319

www.vuorisport.fi
vuorisport@gmail.com

4

ELLIVUORI, SASTAMALA
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5

6

Sastamalan kaupungin
kulttuuritalo Jaatsi

Kinnalan Koukku

Gallen-Kallelan katu 1, 38210 Sastamala
Puh. 040 637 2443, 040 517 1671
www.sastamala.fi

Puh. 050 401 1006
www.kinnalankoukku.fi

Suojeluskunta- ja lottamuseo

Jaatsi on Akseli Gallen-Kallelan lapsuudenkoti ja Tyrvään kunnantalo. Jaatsilla on
vaihtuvia taidenäyttelyitä ympäri vuoden,
varmista ajat puhelimitse tai
www.sastamala.fi
Kulttuuritoimisto Jaatsilla on avoinna:
ma-pe klo 9-15
Ryhmille opastuksia tilauksesta.

7

Pirunvuoren
Kivilinna

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

Ellivuorentie 131, 38130 Sastamala
Puh. 040 637 2443, 040 517 1671
www.sastamala.fi
Pirunvuorella sijaitsee taiteilija Emil
Danielssonin kivinen erämaa-ateljee.
Pirunvuori maisemineen on ollut
1800-luvun puolivälistä lähtien suosittu
matkailukohde. Ateljeessa on kesäisin
taidenäyttelyitä.

visitsastamala.fi

Avoinna kesä-elokuussa, varmista ajat
puhelimitse tai www.sastamala.fi

8

Otamus lähelläsi,

koe elämys
Häijään koulupiirin asukasyhdistyksen
ylläpitämältä virkistysalueelta löytyy mm.:
Luontopolku, eri pituisia kävelyreittejä, vierasvenelaituri, veneenlaskupaikka, puhdasvesipiste,
nuotiolaavu, kalastusmahdollisuus, pöytä-/penkkiryhmiä, kesäaikaan OTAMUS-kahvila palvelee
asiakkaita.
Siltatanssit Otamus-sillalla on perinteisesti
järjestetty heinäkuussa ja Arvon Askel-liikuntatapahtuma syyskuun viimeisenä sunnuntaina.
Otamussillantie 65
www.otamus.fi
Sirpa Lindroos, p. 040 5084 961
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Avoinna ympäri vuoden!
www.herrahakkaraisentalo.fi
Tammi–toukokuu & syys–joulukuu: ma–pe 10–17, la 10–16.
Kesä–elokuu: ma-pe 10 – 17, la 10 – 16, su 12 – 16.
Ajantasaiset pääsylippuhinnat löydät nettisivuiltamme ja Facebookista.
Alle 2-vuotiaat aina ilmaiseksi. Juhlapyhinä suljettu.
Marttilankatu 10, Sastamala, puh. 03 511 2179, info@herrahakkaraisentalo.fi

Tervetuloa
seikkailemaan
Herra Hakkaraisen
taloon!

pohjalta
Mauri Kunnaksen kirjojen
myksiä
elä
luotu maailma on täynnä
en iloa.
mis
eile
sekä leikkimisen ja kok
kaHak
rra
Kesäkaudella myös He
ha.
opi
aut
raisen hurjan hauska

7

Kivi – paperi – sakset
Kanerva Niemelä
maalauksia ja yhteisötaideteos

Pirunvuoren Kivilinna, Ellivuorentie 131
Avoinna 28.6.–5.8.2018 joka päivä klo 11–17
Vapaa pääsy
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10

Vanhan kirjallisuuden päivät. Elämäsi kirjan löytöpaikka.

11

Yli 200 vuotta kulttuurihistoriaa.
Avoinna vain sopimuksen mukaan.

ma on
Tapahtuaksuton
pääsym

Sastamalassa 29.-30.6.2018 teemalla

NAISEN PAIKKA

Tyrvään
Pyhän Olavin pappila

www.vanhankirjallisuudenpaivat.com

www.pyhänolavinpappila.fi

Seuraavien vuosien tapahtumapäivät: 28.-29.6.2019 ja 26.-27.6.2020

12
Venetsia

Pariisi

Brygge

Wien

XXIII Wanhan musiikin päivät 20.-27.7.2018

www.sastamalagregoriana.ﬁ

Venetsian loisto

Rooma

Lontoo

13
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LEIKITEN!

KOKO
VUOSI
TÄYNNÄ

SATUMAISEMIA

TORNIHUVILA
MUUTTUU
LELUVERSTAAKSI
1.5.–31.12.2018

WWW.SASTAMALANMUSEO.SASTAMALA.FI

WWW.PUKSTAAVI.FI
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Rallin SM-sarjan 5. osakilpailu ajetaan Sastamalan
ja Huittisten vauhdikkailla teillä 31.8.–1.9.2018
Lähtö tapahtuu Huittisten keskustasta,
maali Sastamalassa.
Kilpailukeskuksella Vexve-areenalla kilpailijoiden
varikko, ravintolapalvelut ja tapahtumaa kaiken
ikäisille kilpailupäivinä.

www.ensetralli.fi

kuva: Taneli Niinimäki

14

Peikkovuori on
rakentunut Anne-Mari
Finskan kirjoittaman
Peikkokirjan Kadonnut ilo
tarinoiden pohjalta.
Peikkovuorella voi hiljentyä
kuuntelemaan äänikirjaa
ja etsiä virtuaalipeikkoja
metsäpolulla.

Satuhetki Suuressa Kannossa, Satupolku metsän
uumenissa ja Luontoaskartelua Peikkoladossa!
Peikkovuori sijaitsee Sastamalassa, Ellivuoressa Pirunvuorella,
Kivilinnan kupeessa. Aukioloajat ja hinnastot löydät nettisivuilta.

www.peikkovuori.fi

p. 050 582 7903 anne-mari.finska@iloiste.fi
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i

15

16

17

Ihanien
tavaroiden kauppa

Herra Hakkaraisen talossa
Mauri Kunnas
-tuotteita
itselle tai lahjaksi
Marttilankatu 10,
38200 Sastamala
Puh. 03-511 2179
www.herrahakkaraisentalo.fi
www.taitosatakunta.fi

konttori@lasistudio.fi
Kiikostentie 8, Kiikoinen
0400 479 096
18

PESOSEN MEHILÄISTARHAT

Pukarantie 94
38460 SASTAMALA
Tel. +358 3 5189 170
www.mehilaistarhat.fi
Ryhmävaraukset 040-7405406

Herkullista hunajaa ja muita
mehiläisten antimia.
AVOIMET OVET
Mouhijärven Pukarassa
20.–22.7.2018 klo 11–17.
Muuten sopimuksen
PESOSEN
mukaan.
TERVETULOA

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

visitsastamala.fi

MEHILÄISTARHAT

19

Laukkutila
Ihanamäki Oy
Pehulantie 8, 32740 Sastamala
Puh. 03 5133 365
Avoinna ark. 9–17 la 10–14
www.laukkutila.fi • www.laukkukauppa.fi
Laukkujen, lompakoiden, käsineiden
ja vöiden edullinen ostospaikka.
Kaupanpitoa jo vuodesta 1964.
Laajasta valikoimastamme löytyy
jokaiselle jotakin. Myynnissä myös
paikallisten valmistajien nahkatuotteita.

20

Tyrvään Kirjakauppa
Kirjakauppa Oy
Oy
Tyrvään
Kirjakauppaa jo
jo vuodesta
vuodesta 1891!
1891!
Kirjakauppaa
Maankuulu Kirjakellari
Kirjakellari ja
ja täyden
täyden
Maankuulu
palvelun kirjakauppa.
kirjakauppa.
palvelun
Avoinna:
Avoinna:
ma-pe klo
klo 9.00
9.00 -17.30
-17.30
ma-pe
la klo
klo 9.00
9.00 –– 14.00
14.00
la
Avoinna myös
myös sopimuksen
sopimuksen mukaan!
mukaan!
Avoinna
Tyrvään Kirjakauppa
Kirjakauppa Oy
Oy
Tyrvään
Marttilankatu 18,
18,38200
38200 Sastamala
Sastamala
Marttilankatu
Puh.
020
773
8480
Puh. 020 773 8480
Faksi (02)
(02) 511
511 2623
2623
Faksi
tyrvaan.kirjakauppa@kirjakellari.fi
tyrvaan.kirjakauppa@kirjakellari.fi
www.kirjakellari.fi // www.info.fi
www.info.fi
www.kirjakellari.fi
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Ostoksille
www.eliisamarjaana.fi

www.eliisamarjaana.fi

22

Hyvä nahkatuote on ajaton, se kestää ja elää.

Laatua, hyvää ja aitoa käsityötä, kauneutta ja käytännöllisyyttä.
Työpajamyymälästämme lompakot, reput, laukut, vyöt ja tossut.

Ryhmille suunnattu elämyksellinen pajakierros

esittelee tuotteiden syntyä ja alkuperää ainutlaatuisella tavalla.
Aluksi suvun vaiheet ja käsityöperinteitä esitellään teatterin
keinoin. Ilkka Syrén on käsikirjoittanut esittämänsä lyhyen
monologin. Sen jälkeen esittelyvuorossa ovat lompakon eri
työvaiheet, joissa nahkavuodasta kehkeytyy valmis tuote.
Eliisa Marjaana Oy

Vakintie 15, Keikyä, 32730 Sastamala
Avoinna arkisin tai sopimuksen mukaan.

puh. 044 513 1480
eliisa.marjaana@kponetti.net

23

Vierailulla

25

ateljeemyymälä & outlet

pääsette suomalaisen Vaatesuunnittelun ja teks-

tiilitaiteen maailmaan.

esittelemme

teille käsinpainettujen

tekstiiliemme suunnittelua, painotekniikkaa ja tuotteita .

kulttuurikeskus wanha meijeri

kulttuuri-

ja myyntitapahtumia, VaihtuVia näyttelyjä, kan-

sainVälinen residenssi, kursseja.

www.annelikeinonen.fi

A n n e l i K e i n o n e n o y , KulmAKAtu 2 (KeiKyä), 32730 SAStAmAlA, 050 367 0362, 040 506 0043
mA-pe 10–17, lA 10–13 (ryhmät myöS AuKioloAjAn ulKopuolellA) w w w . a n n e l i k e i n o n e n . f i

Lahjatalosta löydät laajan valikoiman lahja-, sisustusja kodin käyttöesineitä. Avarassa valoisassa
myymälässä on Pentik-shop ja alakerran galleriassa
kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt.
Tervetuloa!
Puistokatu 4–6
38200 Sastamala
Puh. (03) 5141 041
info@lahjatalopuntalo.fi
www.lahjatalopuntalo.fi

Ma – Pe 10 – 17.30 La 9 – 14

kuva Teuvo Salminen
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Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

visitsastamala.fi

Herkkujuustola - yhdistelmä sveitsiläistä juustonvalmistusperinnettä ja puhtaita suomalaisia raaka-aineita.
Hyvinvarustetuista ruokakaupoista ja kauppahalleista

Hotelli Ravintola

45

22 kodikasta huonetta
2 uudistettua sviittiä
Lounastarjoilu
A la Carte
Juhlapalvelut
Kokouspalvelut

Tanssia, elävää musiikkia

Puistokatu 4, Sastamala 03 - 519 41

www.vammalanseurahuone.fi

46

Vehmaan tila
Tampereentie 212, 38200 Sastamala
Puh. 03 511 2775, 0500 805 872
Avoinna: tilauksesta
www.vehmaantila.fi

Vehmaan tila tarjoaa juhla- ja ateriapalveluja Sastamalan lähiseudun asukkaille ja
yrityksille sekä ryhmille. Pitopalvelua tilalla
on harjoitettu vuodesta 1995 lähtien.
Tila sijaitsee luonnonkauniilla paikalla
Rautaveden rannalla aivan kaupungin kupeessa. Järjestämme tilauksesta syntymäpäiviä, muistotilaisuuksia, hääjuhlia, sukujuhlia,
pikkujouluja ym. tilaisuuksia sekä ruoka- ja
kahvitarjoiluita ryhmille. Asiakaspaikkoja on
90, lisäksi kesäisin on käytössä 150 paikkainen juhlateltta.
Tilaisuutesi suunnittelussa ja toteutuksessa
sinua palvelevat Mari Huovila-Virtanen ja
Tero Virtanen.

47

www.valimaentila.com
• Majoitusta
• Juhlatilaisuuksia
• Ateriapalvelut
• Eräkota ja ohjelmapalvelut
• Talvisin jäärata-ajotilaisuuksia
Rautaniementie 524, 38270 Sammaljoki
Puh. 050 541 5273 ja 040 746 4373
Avoinna: tilauksesta

29

Majoitusta, ruokaa ja kahvia – tiloja arkeen ja juhlaan
28

Lounasta sekä kahvilan
herkkuja upeassa miljöössä,
suomalaisen kirjan museo
Pukstaavin yhteydessä

AVOINNA
ma-la 10-16
lounas ma-pe 11-14

Järjestämme myös
yksityistilaisuuksia!

Kesäkaudella
ma-su 10-17
lounas ma-su 11-14

29

Herkullinen ja
monipuolinen
lounas viikon
jokaisena
päivänä
Myös yksityistilaisuudet!

Kahvila Pukstaavi

AVOINNA
ma-su
11-13

Hopunkallion ravintola

Marttilankatu 12, 38200 Sastamala
040 768 1438

Hoitokatu 6 A, 38200 Sastamala
040 504 9653

Tarkemmat tiedot ja ruokalistat löydät osoitteesta: www.servi.ﬁ
30

Kinnalan Koukku

31

Haapaniementie 21,
38300 Sastamala
Puh. 050 401 1006
Avoinna tilauksesta
www.kinnalankoukku.fi
Majoitus-, juhla- ja kokoustilat sekä
kahvi- ja ruokapalvelut tilan yli 200
vuotta vanhassa päärakennuksessa.
Puorirakennuksessa suojeluskunta- ja
lottamuseo. Savusauna sekä perinnesauna pihapiirissä ja rantasauna 5 km:n
päässä.

32

Pirasen Luomutila
TERVETULOA TAPAHTUMATALOON!
Elämyksiä, herkkuja ja tunnelmaa
Sastamalan keskustan kupeessa, Liekoveden rannan hurmaavalla niemekkeellä on yksi Suomen kauneimmista ja tyylikkäimmistä pappiloista. Uudestisyntynyt Tyrvään Pappila yhdistää herkullisen ruuan ja elämykselliset
tapahtumat.

Mökkimme tarjoaa loistavat
puitteet niin lomailuun,
juhlien viettoon kuin
kokouksien järjestämiseenkin
Savusaunamme lempeät löylyt
tarjoaa upean elämyksen
Luomu-myllytuotteet
ja lampaantaljat
Kesäkahvila Mieli-Aitta

Pappilassa voit nauttia kiinnostavista tapahtumista ja maistuvista tarjoiluista huolella entisöidyissä kamareissa ja saleissa sekä kesäaikaan myös vehreän pihapiirin amfiteatterissa ja terassilla. Pappilan tyylikäs miljöö palvelee
yhtä hyvin yksityisiä juhlatarpeitasi kuin yritysten edustustarpeita.
Tutustu tarjontaamme ja osta lippu helposti verkkosivuiltamme.
Lämpimästi tervetuloa!
Pappilan väki

Asemakatu 4, 38210 Sastamala
Puh. 010 419 0290
www.tyrvaanpappila.fi

Tiia-Mari p. 040 742 7394
www.pirasenluomutila.com
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Majoitusta, ruokaa ja kahvia – tiloja arkeen ja juhlaan
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-MAJATALO MAJOITUSTA YMPÄRI
VUODEN
-KIEVARILLA RYHMÄRUOKAILUT,
YKSITYISTILAISUUDET,
KOKOUKSET
TAPAHTUMAT
-MONIPUOLISET CATERINGPALVELUT
LIEKORANTA

Asemakatu 34, 38210 Sastamala
03-5143662 liekoranta@liekoranta.fi

www.liekoranta.fi
34

Haapaniemen Pidot
Vanha Kärppälä 131, 38140 Sastamala
Puh. 040 515 4121
Avoinna: tilauksesta
www.haapaniemenpidot.net
Tervetuloa Haapaniemeen lounaalle,
kahville, viettämään perhejuhlia ja
rantasaunalle!

Majatalo
Sinun Tähtesi
Tyrväänkyläntie 310, 38250 Sastamala
Puh. 050 594 4782
info@sinuntahtesi.com
www.sinuntahtesi.com

35

Sastamalan
Wanha Pappila

36

Sastamalan kirkon tie 112, 38210 Sastamala
Puh. 050 556 9350 ja 0500 832 038
Avoinna: 1.6.–30.9. sopimuksen mukaan
www.wanha-pappila.fi
Perhe-, koulutus-, virkistys- ja
kulttuuritapahtumat.

MAJOITUSTA YDINKESKUSTASSA!
75 m2, jopa 6-8 hengelle.

37

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

visitsastamala.fi
Tarina-asunto Matroskila
www.visitsastamala.fi/matroskila-airbnb/
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Majoitusta, ruokaa ja kahvia – tiloja arkeen ja juhlaan
B&B Kommee Kurki

40

Laadukasta ja
viihtyisää majoitusta
1-5 henkilölle maaseudun rauhassa.

Pyymäen leipomo Oy
Onni on pieniä nautintoja. Rapea sämpylä, kuohkea leivos, kupillinen kahvia.
Ystävällinen hymy ja lämmin palvelu. Hyvässä konditoriassamme tahdomme
antaa Sinulle onnellisia hetkiä. Arkena ja merkkipäivänä.

Tutustu ja kysy lisää!
www.kommeekurki.fi
Anja ja Jani Hanhijärvi
Houhajärventie 194
38250 Sastamala
tel. +358 50 378 9208
info@kommeekurki.fi

Varaukset myös: Booking.com
42

Teemme päivästäsi
maistuvamman
Leipurin kahvila

38

Nuutilankatu 2, 38200 Sastamala
Nuutilankatu 2, 38200 Sastamala
Puh. / Tel. 03 512 3123
Puh. / Tel. + 358 (0)3 512 3123
Avoinna: ark 8–17, la 9–15,
Avoinna:
ark 8–17,
la 9–15, lounas ark. 11–14
lounas
ark. 11–14

Pyymäen Konditoria

39

Onkiniemankatu 6 (torin laidalla)
Onkiniemankatu 6 (torin laidalla), 38200 Sastamala
38200 Sastamala
Puh. / Tel. + 358 (0)3 512 3131
Puh. / Tel. 03 512 3131
Avoinna:
ark 7–18,
7–15,lasalaattiAvoinna:
ark la
7–18,
7–15, ja keittopuffet 11–14
salaatti- ja keittopuffet 11–14

41

Tervetuloa nauttimaan
herkullisen buffetpöytämme
lounaasta ja kahvilamme
houkutuksista.
Ravintolamme on
muunneltavissa
erilaisiin tilaisuuksiin
asiakkaan toiveiden
mukaan.

Vammaksentie 1, Sastamala

040 509 4349
www.ravintolapatruuna.fi
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Tervakallio Camping
ja Tervahovi
Uittomiehenkatu 19-26, 38210 Sastamala
Puh. 03 514 2720, 0400 638 935
Avoinna: 30.4.-30.9.
www.tervakallio.com, www.tervahovi.com
Rautaveden rannalla Vammalan keskustan
tuntumassa viihtyisä Tervakallion leirintäalue. Vaunupaikkoja, leirintämökkejä ja
vuokrasaunoja. Aivan leirintäalueen vieressä
upealla rantapaikalla Tervahovin juhlatalo,
joka kesäaikaan mahdollistaa isomman

perhe- ja yritysjuhlat jopa 200 henkilölle.
Talviaikaan käytettävissä myös saunakabinetti
kylpytynnyrillä n. 20 henkilölle. Saunakabinetissa mahdollisuus myös majoittua.
Katso lisätietoja netistä.
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Wanha-Harsu
Maakunnantie 17, 38100 Sastamala
Puh. 044 513 4150
Avoinna: sopimuksen mukaan
www.wanhaharsu.com
Museokodin piha Karkun keskustassa on
retki- ja taukopaikka kirkkovaeltajalle ja
matkailijalle.

Matkailuinfot:
c/o Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi
Marttilankatu 12, 38200 Sastamala
Puh. 0400 229 142
matkailu@sastamala.fi

c/o Kapsäkki
Kauppakeskus Häijään Äijä
Kauppakuja 2, 38420 Sastamala
Puh. 045 124 7788

www.visitsastamala.fi
www.sastamala.fi

Matkailu- ja tapahtumatuottaja:
Puh. 050 304 0485
teresa.vidfelt@sastamala.fi
Sastamalan kaupungintalo,
Aarnontie 2, 38200 Sastamala

