2019 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, tapahtumat uusiutuvat joka vuosi tarjoten aina mielenkiintoisia ja tuoreita näkökulmia. Vanhan kirjallisuuden päivien (28. – 29.6.2019) teema on tänä vuonna Oikeus
ja kohtuus, kansanmusiikin ystävät puolestaan kokoontuvat samaan aikaan Kiikoisten Purpureille.
Sastamala Gregoriana (19.7. – 26.7.2019) soi keskiajan renessanssin ja barokin säveliä Rautaveden
kulttuurimaisemissa. Jo perinteeksi muodostuva Sastamalan Wanhat talot järjestetään tänä vuonna
kolmatta kertaa. Eri puolella kaupunkia sijaitsevat vanhat talot avaavat ovet yleisölle 18.8.2019.
Sastamala viettää tänä vuonna 10 –vuotissyntymäpäivää tapahtumatarjonnalla pitkin kesää. Erilaisia konsertteja, näyttelyitä ja kylämarkkinoita on monena viikonloppuna eri puolilla Sastamalaa.
Myös liikunnan ystäville valinnan varaa. Itsensä voi haastaa vaikkapa Lakeside Golfin kahdella täysimittaisella kentällä, Ritajärven matsäpoluilla tai kalastusreissulla Sastamalan kalarikkailla vesillä.
Tämän 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: 24 820 (1.1.2018)
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: Arkmedia, Vaasa
Painosmäärä: 23 000 kpl

3

Sastamalan tapahtumavuosi 2019 • Sastamalan tapahtumavuosi 2019 • Sastamalan tapahtumavuosi 20

Mistä on Sastamalan tapahtumavuosi 2019 tehty?

7 vinkkiä
Kirjoista, musiikista, taiteesta. Talonpoikaisesta ja muusta kulttuurista. Luontotapahtumista, kesätapahtumista
ja urheilusta, suomenmestari-Valepan kotikaupungissa tietysti lentopallosta. Vanhaa ja uutta. Vauhtia ja
luonnon rauhaa. Jokaiselle on jotakin. Tule mukaan!

1. Vanhan
kirjallisuuden
päivät
Juhannuksen jälkeisellä viikolla kirjan ystävät
suuntaavat Sastamalaan. Vanhan kirjallisuuden päivillä 28.–29.6.2019 ohjelman aiheena
on Oikeus ja kohtuus. Teemaa tutkaillaan
kirjallisuuden, filosofian ja yhteiskunnan näkökulmasta, keskustelua käydään niin tulonjaosta kuin moraalista.
Kirjapäivien kivijalan Sylvään koululla
muodostavat antikvaariset kirjakauppiaat.
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 julkaistaan keväällä 2019.
www.vanhankirjallisuudenpaivat.com
Sylvään koulu, Ojansuunkatu 8

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

visitsastamala.fi

2. Sastamala
Gregoriana

3. Kesäteatterit

Sastamala Gregoriana soi 19.–26.7.2019
keskiajan, renessanssin ja barokin säveliä
Rautaveden kulttuurimaisemissa. Vanhan
musiikin festivaalin kotikirkko on Sastamalan Pyhä Maria, mutta konsertteja on pidetty
muuallakin, Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa ja
vaihdellen tehdashallista kartanoihin. Esiintyjät ovat suomalaisia ja kansainvälisiä vanhan
musiikin huippuja.
Vuoden 2019 teema, Rakkauden Pariisi,
jatkaa viime kesänä alkanutta Kaupungit vetten päällä -sarjaa. Vuoteen 2023
ulottuvalla matkalla kuljetaan Venetsiasta

Kiikoisten kesäteatteri

Ellivuoren kesäteatteri
www.ellivuorenkesateatteri.fi
www.kiikoistenkotiseutuyhdistys.fi/kesateatteri
Kelarannan kesäteatteri Suodenniemellä
www.suodenniemi-seura.fi/suodenniemi-viikko

Romulan taiteellinen teatteri
www.romulantaiteellinenteatteri.com
Bruggeen, Pariisiin, Wieniin, Roomaan ja
Lontooseen.
Useimmat konsertit järjestetään
Sastamalan Pyhän Marian kirkossa,
Sastamalan kirkon tie 119
www.sastamalagregoriana.fi

Rämsöön kesäteatteri
www.ramsoo.fi/kesateatteri

Vesarannan teatteri
www.vesaranta.profiili.fi

Tyrvään Pappilan amfiteatteri
www.tyrvaanpappila.fi
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4. 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.
Elokuussa 2019 Wanhat talot ympäri
Sastamalaa avaavat kolmatta kertaa ovensa. Mukana on maatilojen päärakennuksia,
kartanoita, ratsutiloja, torppia, pappiloita.
Jo ensimmäisenä vuonna tapahtuma saavutti suuren suosion. Vuosittain kohteita

on ollut yli 50, ja ne ovat kiinnostaneet
tuhansia kävijöitä.
Yksityiset henkilöt ja julkiset toimijat
esittelevät rakennuksia perinnerakentamisen, sisustuksen, historian säilymisen,
pihapiirin hoidon ja yksilöllisen maaseutuasumisen näkökulmasta. Jokaisella talolla on upea historia, ja omistajat kertovat
siitä mielellään.
Kohteisiin ei ole pääsymaksua, mutta
monissa paikoissa on myynnissä ruokaa,
kahvia, leivonnaisia tai muuta. Varaa kierrokselle mukaasi käteistä rahaa!
Seuraa Facebookissa Sastamalan wanhat talot 2019 -tapahtumasivua.
www.wanhattalot.fi
Sastamalan vanhat talot esittäytyvät
18.8.2019 klo 11–18 eri puolilla kaupunkia

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa
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5. Kiikoisten Purpurit
Kiikoisten seurantalon ja Myllymäen torpan alueella lauantai 29. kesäkuuta
2019 on yhtä juhlaa: silloin järjestetään Kiikoisten Purpurit jo 50. kerran.
Koko perheen kansanmusiikki-, pelimanni-, tanssi- ja perinnetapahtumassa
joka puolella soi, nurkkasoitto on kunniassa ja jalka nousee kepeästi.
www.kiikoistenpurpurit.fi
Kiikostentie 47

7. Satakunnan Kansansoutu
Kokemäenjoki leimaa Sastamalaa ja Satakuntaa. Heinäkuun alussa näyttävä retkikunta
soutaa tai meloo ikiaikaista vesireittiä Sastamalasta Poriin, nyt jo 30. kerran. Tapahtuma
kerää joen varrelle runsaasti myös yleisöä.
Juhlavuoden Satakunnan Kansansoutu 5.–7.7.2019 tarjoaa elämyksiä, extremeä ja
euforiaa. Se tarkoittaa fyysistä haastetta, jännitystä, yhdessäoloa, tuttujen tapaamista,
kauniita maisemia ja henkistä kulttuuriravintoa. Moni souturyhmä on innostunut ensi
kerralla niin, että on tehnyt osallistumisestaan perinteen. Parhaimmillaan yli 400 venekunnassa on ollut 3 000 retkeläistä.
Kansansoutu sopii kaikenikäisille ja esimerkiksi perheille. Joella kaikki liikkuvat omaan
tahtiinsa, taukopaikoilla kokoonnutaan yhteen, ja Poriin saavutaan komeasti yhdessä.
www.kansansoutu.fi
Lähtöpaikka pe 5.7. Sylvään ranta, Marttilankatu 22

Vuonna 2019 juhlimme yhdessä 10-vuotiasta Sastamalan kaupunkia joka muodostettiin Vammalasta, Mouhijärvestä, Äetsästä, Suodenniemestä
ja Kiikoisista. Kaupunki on haastanut kaikki sastamalalaiset järjestöt, yhdistykset, yritykset ym.
toimijat juhlistamaan kaupungin 10-vuotisjuhlavuotta yhdessä kaupungin toimijoiden kanssa. Juhlavuoden tapahtumat löytyvät kaupungin sivuilta
www.sastamala.fi/Sastamala10. Tapahtumia löytää myös tapahtumakalenterista visitsastamala.fi/
tapahtumakalenteri ja kaupungin somekanavista.
Aihetunnisteena on käytössä #Sastamala10.

5

Uusia, perinteisiä kohteita
Herkkujuustola
Sastamalassa on erilaisia paikkoja erityyliseen herkutteluun. Mouhijärven Herkkujuustolassa keskitytään juustoihin.
Sveitsiläinen juustomestari Peter Dörig muutti 90-luvulla Suomeen ja toi
mukanaan sukunsa juustonvalmistusperinteet. Hänen perustamansa perheyritys
tuottaa Vilhoa, Hilmaa ja viittä muuta erikoisjuustoa. Monet niistä ovat pärjänneet erinomaisesti alan kilpailuissa, samoin tekijä on useasti palkittu.
Vastikään Herkkujuustolalle valmistui kokonaan uudet tilat Häijääseen, aivan
Porintien tuntumaan. Tuotannon lisäksi talossa on kahvila-ravintola. Siellä saa
konstailematonta ruokaa, siellä voi maistella juustoja yhteensopivine juomineen.
Myymälästä voi ostaa juustojen lisäksi tuoretta jogurttia ja aitoa kirnuvoita.
Elämysjuustolassa saa myös paljon tietoa aiheesta. Valmistuksen eri vaiheisiin
pääsee tutustumaan ravintolan ja juustolan välissä olevista ikkunoista, samoin
valkohome- ja kittikellariin on ikkunat.
– Ryhmille tarjoamme pakettia, jossa kerrotaan juustolasta ja juustoista, ja
jossa pääsee myös maistelemaan. Lisäksi järjestämme juusto-viini-iltoja, fondue- ja raclette-iltoja, juustomestarin brunsseja ja vastaavia erikoistilaisuuksia
ihanien makujen ympärillä, lupaa Juustotuvan emäntä Emmi Pirttilahti.
www.herkkujuustola.fi
Kurvosentie 3

Tuomiston kartano
Karkkulaisen tilan juuret ulottuvat 1500-luvulle. Samalla suvulla se on ollut vuodesta 1871, nykyinen omistaja edustaa viidettä
peräkkäistä polvea. Maatalouden harjoittaminen on vaihtunut
hyvinvointialaan. Kunnostetusta kartanosta on tullut retriittien,
kurssien, kokousten ja juhlien pitopaikka. ”Ylläpidämme Tuomistolla tilaa

ihmisten voimaantua: maadoittua ja inspiroitua. Täällä on
hyvä yhdessä kokea jotain arjen yläpuolelle kohottavaa, syvempää ja yllättävää”, kuvailee hemmottelun ja hyvän olon
taloa emännöivä Tuuli Lovén.
www.tuomistonkartano.fi
Riippiläntie 32
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Vesien syleilyssä,

Sastamalassa luonto on lähellä
matkailijaa – ja matkailija lähellä
luontoa.
Kokemäenjoen suurimmat järvet, Rautavesi ja
Liekovesi, ympäröivät kaupungin keskustaa.
Niiden välisen salmen yli kulkee graniittinen
Vammaskosken silta.
Pitkässä ja kapeassa vesistössä on veneilijöille 60 kilometriä vapaata reittiä. Moniin
saariin pystyy myös rantautumaan. Vesiltä
avautuu aivan uudenlainen Sastamala, ja
järven suunnasta kannattaa ihailla esimerkiksi Tyrvään ”kaksitornista”, Pyhän Olavin
ja Pyhän Marian kirkkoja.

Veneellä tai kanootilla
Sastamalassa on peräti 176 järveä, moni niistä
aktiivisessa virkistyskäytössä.
Seudulla on erinomaiset mahdollisuudet
rauhalliseen vesillä liikkumiseen ja harrastamiseen. Melontapalveluita on tarjolla eri
puolilla kaupunkia, voit vuokrata kajakin, ink-

karikanootin, jopa jättikanootin. Vammalan
Retkeilijät vuokraa ryhmille kirkkovenettä.
Kokemäenjoki halkoo maantieteellisesti
laajaa kuntaa. Vaikkei autoilija, pyöräilijä tai
kävelijä kulkisi aivan rantaviivan tuntumassa, jos katsoo tarkkaan, huomaa usein joen
kiemurtelevan jossakin kohtaa maisemassa.
Kalastajille on runsaasti vaihtoehtoja ja
monenlaisia elämyksiä: Vesistä nousee haukea, ahventa ja kuhaa, alkukesällä Kutalan
ja Ellivuoren vuollealueilla esiintyy runsaasti
luontaisesti toutainta, Suomessa harvinaista petokalaa. Hyvällä tuurilla iltaisin näkee
kymmeniä toutaimia hyppimässä. Koukkuun
tartuttuaan toutain taistelee voimakkaasti.
Vuosittain Sastamalan vesillä käydään
Majava Cup -vetouistelukilpailua.

Katsele, kuuntele lintuja
Myös linturetkeilijät arvostavat Sastamalaa.
Kelpo reitti on esimerkiksi Liekoveden kiertäminen, vaikka pyöräillen. Pysähdy ainakin
Vaunusuolla, Vaneritehtaan rannassa ja Nok-

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

visitsastamala.fi

kakylässä, hyvillä lintupaikoilla. Rautaveden
puolella suunnan voit ottaa kohti Heinoon
maaseutua. Alkukesän varhaisena aamuna
yölaulajia on jännittävä kuunnella Sastamalan Pyhän Marian kirkon pihassa.
Keikyän Villilässä saatat 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 sivustoilla

Kuasman
Kiäppi
Kiikoisissa Kuorsumaan kylän ja Kuorsumaanjärven kiertävällä patikkareitillä näet
järvi-, metsä- ja suomaisemia, kuulet luonnon ääniä ja haistat tuoksuja, saat tarkkailla

www.visitsastamala.fi/ritajarven-luonnonsuojelualue/
Sen avulla voit suunnitella itsellesi ja
kunnollesi sopivan kierroksen. Ilman karttaakin pärjää, sillä retkeilyalueella on hyvät
opasteet.
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 vaihtelevasta, mielenkiintoisesta

maastosta ja ennen kaikkea kulkua helpottavista pitkospuista, silloista ja sorastetuista
poluista.
www.facebook.com/Ritajarvenluonnonsuojelualue/
Ritajärventie 358, retkeilyalueen pääsisäänkäynti ja yksi kolmesta pysäköintipaikasta

eläimiä, kasveja ja muita pieniä ihmeitä.
Kyläseuran toteuttama Kuasman kieppi
on 14 kilometrin pituinen. Parin kilometrin
Lisäkiäpillä pääset tutustumaan vanhaan
korpikuusikkoon, satujen peikkometsään.
Reitin varren infotaulut kertovat kohteista,
luonnosta ja paikallishistoriasta. Lintutornilla on grilli- ja nuotiopaikka laavuineen,

levähdyspaikkoina lisäksi Pappilankallioiden ja Kiikanhuhdanmäen laavut sekä Pikku-Tyrvään taukolato.
Lähtöpisteet opastustauluineen ovat
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 Mätikönjärveä kohti
(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.
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

Pirulanvuoren
näkötorni
Maantieteellisesti laajalle levittäytyvässä
Sastamalassa on yltäkylläisesti komeita maisemia ja oivia paikkoja niiden ihailemiseen.
Pirunvuorelle kiipeät Karkussa, Pirulanvuoren
näkötorniin Suodenniemellä.
Pirulanvuoren 15 metrin korkuisesta tornista avautuu pysäyttävän kauniit järvi- ja
metsänäkymät. Tiesitkö, että sama maisema
on ikuistettu suomalaiseen euron kolikkoon?
Laviantie 600, parkkipaikalta tornille 250 m
kävelymatka
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Tyrvään Mantan
luontopolku
Ranta-Kukkurin uuden asuinalueen liepeillä,
mäkisessä maastossa mutkitteleva luontopolku kunnioittaa lähiluontoa ja Tyrvään Mantan
eli Amanda Jokisen (1853–1922) elämäntyötä.
Rohtoihinsa erilaisia kasveja käyttäneen kansanparantajan nimikkopolku on hyvin opastettu ja viitoitettu, ja se sopii lapsiperheillekin.
Hiukan yli kilometrisen reitin varrella ovat
Troppikallio, Rohtorinne ja Parantajan ranta.
Rautaveden rannassa voi tehdä aikamatkan
kauas historiaan: edessä näkyy Kalapirtinsaari
ja vastarannalla Tyrvään Pyhän Olavin kirkko.
www.visitsastamala.fi/
tyrvaan-mantan-luontopolku/
Tampereentie 170

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

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

Lisää tietoa:
www.visitsastamala.fi > Aktiviteetit
www.retkipaikka.fi
(Otamus, Ritajärvi ja Kuasman kiäppi)
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 se on matkailijoiden, mökkiläisten ja
paikkakuntalaisten suosima kesäkioski. Sinne
voi saapua myös veneellä.
Luonnonkauniilla paikalla Kuloveden rannalla sijaitsevalta Kasinolta voi ostaa kahvia,
leivonnaisia, jäätelöä ja vaikka kalastusluvan.
Lapsille on leikkipaikka, perjantaisin järjestetään kylätori, maanantaisin kokoontuvat motoristit, pitkin kesää on erilaisia tapahtumia.
www.kutala.net/kasino
Kutalantie 783

visitsastamala.fi
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Ellivuori Resort
houkuttelee liikkeelle

Uudistunut Ellivuori Resort
tarjoaa monipuoliset puitteet kokouksiin, tyky-päiviin,
kulttuuririentoihin sekä muuhun vapaa-ajan viettoon.

Ellivuori Resort
Koko Ellivuori Resortin alue on uudistunut
voimakkaasti. Hotellihuoneet, ravintola ja
useimmat saunatilat ovat kokeneet totaalisen
muutoksen. Alueelle rakennetaan jatkuvasti
uusia kohteita, kuten huviloita ja huoneistoja.
Alueella palvelee myös caravan-alue. Myös
aktiviteettien tarjonta on lisääntynyt. Päära-

kennuksen läheisyydessä voit hypätä seikkailupuistoon kiipeilemään, minigolf-radalle
kisaamaan tai letkeästi hohtokeilaamaan .
Luontoretkelle pääset vaivattomasti pääovelta; omatoimisesti tai yhdessä oppaan kanssa.
Kesäaikana on lisäksi runsaasti vesiaktiviteettejä tarjolla. Myös vierasvenelaituri.

Hyvinvointi- ja liikuntapalveluita sekä viihde- ja kulttuuritarjontaa on entistä enemmän.
Alueelta löytyy niin ryhmille kuin yksittäisille
vieraille tekemistä ja touhua. Myös kokoukset
ja tyky-päivät onnistuvat vaivattomasti.
Ellivuori LIVE –illoissa esiintyy valtakunnan tähtiartisteja. Musiikintäyteistä iltaa
täydentää maittavat ravintolapalvelut, joissa
keittiömestarin loihtimalle lautaselle päätyy
runsaasti paikallisten tuottamia makuja. Lounasbuffet ja á la carte –annoksia on saatavilla
joka päivä.
www.ellivuoriresort.fi
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Pirunvuori ja
Danielssonin
kivilinna
VuoriSport

Ski Center

Uljaat Rautaveden rantamien maisemat ja
upeat ulkoilumaastot 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.
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,
lentistä, 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.
www.vuorisport.fi

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

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

visitsastamala.fi

Karkun Pirunvuori oli jo 1800-luvulla 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 omatoimimatkailijanakin pärjäät. Polku lähtee
Ellivuoren hotellilta.
Taiteilija Emil Danielsson (1882–1967) rakennutti 1906 itselleen luonnonkivistä erämaa-ateljeen Pirunvuorelle, ja saapui sen
jälkeen Saga-vaimonsa kanssa Karkkuun joka
kesä lähes 60 vuoden ajan.
Nykyisin Sastamalan kaupunki 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
Ellivuorentie 131 (Huom. pysäköintipaikalta
lähtee noin kilometrin mittainen polku ylös
Kivilinnalle)
www.visitsastamala.fi/
pirunvuoren-kivilinna/
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Elämyksiä ja
seikkailuja
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
ja harjata hevosia Kärppälän
ratsutilalla tai seikkailla Herra
Hakkaraisen nimikkotalossa.
Myös seudun monet luontopolut
sopivat lapsiperheille.

lapsille
kuautoilla kuin Tassulassa ikään.
www.herrahakkaraisentalo.fi
Marttilankatu 10

Pukstaavissa järjestetään lapsille suunnattuja teemakierroksia ja elämyksellisiä seikkailuja. Työpajoissa pääsee itse tekemään
käsillään.
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 pol-

Pukstaavi

Kiviniityn
kotieläinpuisto

Herra Hakkaraisen talon naapurissa on Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi. Molemmissa kohteissa on lapsenmielisten arvostama
periaate: ”Saa koskea”.

Haluatko silitellä lampaita, syöttää vasikalle
ruohoa tai muuten vain seurailla tuttuja maatilan eläimiä? Tiedätkö miltä näyttää alpakka,
jakkihärkä guanako, nandu tai mangalitza?
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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

Kaikkia näitä ja monia muita eläimiä voit
ihastella Kiviniityn kotieläinpuistossa Mouhijärvellä.
Kauniina kesäpäivänä elämyspuistossa
kuluu helposti koko päivä. Lapsille on myös
peräkärryajelua, trampoliineja ja pomppulinna ja polkuautoja. Puistossa on kesäkahvila
ja useita grillikatoksia, joissa voi syödä omia
eväitä.
Kotieläinpuisto on kesällä avoinna päivittäin, syksyllä viikonloppuisin.
www.kiviniitty.fi
Iirolantie 108

Ellivuori
Ellivuoren alueella on monipuoliset mahdollisuudet 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 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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Kärppälän Ratsutila ja Mattilan Majatalo
Kärppälän Ratsutila ja Mattilan Majatalo sijaitsevat samassa pihapiirissä Sastamalan Kärppälässä, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Tyrvään
Pappilan omistajapariskunnan tuorein hanke
lähti liikkeelle oman perheen kiinnostuksesta ja
innostuksesta hevosiin ja ratsastukseen.
Mattilan tilaa ja tienoota on kehitetty
vauhdikkaasti hevosharrastajien käyttöön.
Vanha talli on remontoitu ja uusi suunnitteilla. Yli kahden kilometrin ratsastusrata kiertää
peltojen ja laidunalueen ympäri. Maasto on
tehty kaikille turvalliseksi liikkua. Radan lisäksi on iso hiekkapohjainen kenttä ja laaja

maneesi. Molempia vuokrataan myös ulkopuolisille ratsastajille.
Ratsutila tarjoaa monipuolisia aktiviteetteja hevosten kanssa, kuten erilaisia leirejä
kaikenikäisille. Tilan upeat puitteet soveltuvat myös kilparatsastukseen sekä laadukkaaseen valmentamiseen.
Mitä Sastamalassa matkaileva, eläinrakas
perhe voi Kärppälässä kokea?
– Meillä pääsee tutustumaan hevosiin.
Lapset voivat kokeilla poni- tai talutusratsastusta. Kokeneemmille ratsastajille järjestetään haastavampaa ohjelmaa, kertoo tal-

limestari Heli Mustakallio-Huju. Häneltä voi
tiedustella ratsutilan aikatauluista, varauksista ja ajankohtaisista asioista. Kärppälän Ratsutila on mukana myös ratsastajien ja tallien
yhteisessä Hopoti-varausjärjestelmässä.
Yöpymiset onnistuvat Mattilan tilan idyllisessä vanhassa päärakennuksessa, mikä on
kunnostettu Bed and Breakfast -majoituskäyttöön. Myös pihapiirin toisesta rakennuksesta
löytyy huoneita yöpyjille. Mattilan Majatalon
majoitusvaraukset hoituvat toistaiseksi Tyrvään Pappilan kautta.
Kärppälänraitti 112

Vanhaa, uutta
ja uutta vanhaa

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

Tyrvään Pappila
Syksyllä 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.

Omien tapahtumien lisäksi tiloja vuokrataan yritysten, yhteisöjen ja yksityisten juhliin.
Kokonaisuus rakennetaan asiakkaan toiveiden pohjalta huippukokkien avulla.
Talvikaudella Pappilassa saa lounasta
tiistaista perjantaihin, muuten talo on auki
tilaisuuksien ja tapahtumien aikana. Kesällä pihapiiri, vehreä puutarha ja Liekoveden
rantamaisema ihastuttavat, ja kesäravintola
on avoinna päivittäin. Lisäksi käytössä on te-

rassi ja amfiteatteri, joka on kuin kaupungin
yhteinen olohuone.
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.
tyrvaanpappila.fi
Asemakatu 4
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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.
1.5.2019–31.10.2020 Pako museosta

Jos pidät dekkareista ja jos mysteerit
kiehtovat, tule ratkaisemaan Pukstaavissa
avautuvan pakohuoneen salaisuus. Teema
paljastetaan keväällä 2019, seuraa juonipaljastuksia osoitteessa www.pukstaavi.fi
Marttilankatu 12

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

visitsastamala.fi

Sastamalan
seudun museo
Sastamalan seudun museo sijaitsee Tornihuvilassa Pukstaavin pihapiirissä. Niihin pääsee
samalla lipulla.
1.4.–31.8.2018 Jälkemme
Kuvataiteilija Heidi Piipon ja Sastamalan seudun museon yhteisnäyttely liittyy Sastamalan 10-vuotisjuhlavuoteen. Se raottaa ovea
paikkakunnan rikkaaseen ja omintakeiseen
kulttuurihistoriaan. Mennyttä tavoitetaan
pala palalta taiteen ja historiallisten lähdeaineistojen avulla. Osa teoksista sijoittuu
alkuperäiseen ympäristöönsä.
1.10.2019–31.8.2020 Suuri urheilunäyttely
Näyttely tuo esiin, miten monipuolisesti seudulla on urheiltu 1800-luvun lopulta nykypäivään. Potkukelkka- ja pyöräilykilpailut
olivat suosittuja silloin, kun lentopallosta
tai salibandysta ei tiedetty vielä mitään. Sen
sijaan hiihto, voimistelu ja yleisurheilu ovat
kuuluneet lajivalikoimaan kautta vuosien.

Kulttuuritalo Jaatsi
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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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.
Taiteilijat Kuutti Lavonen ja Osmo Rauhala
viimeistelivät jälleenrakennuksen uusilla
maalauksillaan. Ovet avattiin yleisölle elokuussa 2009, ja sen jälkeen niistä on astellut
sisään lähemmäs puoli miljoonaa vierasta.
Muutaman kilometrin päässä keskustasta sijaitseva kirkko on avoinna su-pe 26.5.–
30.8.2019 klo 11–17 sekä syyskuussa su klo
11–17
Kallialan kirkkotie 50

Seurakunnan 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 3.6.–16.8. 2019 arkisin klo 9–16
Kirkkokatu 1

Karkussa sijaitseva Sastamalan vanhin kirkko
rakennettiin 1400-luvun lopulla. Nykyiseen
asuunsa se kunnostettiin 1960-luvulla, puulattia vaihtui maalattiaksi 1977.
Pyhä Maria toimii kesäisin tiekirkkona. Se
on myös vanhan musiikin festivaalin, Sastamala Gregorianan, pääpaikka.
Avoinna kesäkuukaudet joka päivä klo 11–17.
Sastamalan kirkon tie 119

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

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-alue Liekoveteen työntyvällä niemekkeellä

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

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

Lue lisää:
www.pyhaolavi.fi
www.facebook.com/pyhaolavi
www.sastamalanseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat
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Sastamalan kartta
Seuraavilla sivuilla Vammalan keskustakartta sekä lisätietoa karttaan merkityistä käyntikohteista.
Nähtävyyksiä, käyntikohteita ja
aktiviteetteja
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
12.
14.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
60.
63.
64.

Ellivuori Resort
Ellivuori Ski Center
Ellivuoren Rantavilla
VuoriSport
Kinnalan Koukku
Pirunvuoren Kivilinna
Otamus
Sastamala Gregoriana
Peikkovuori
Sastamalan Pyhän Marian kirkko
Karkun kirkko
Keikyän kirkko
Kiikan kirkko
Kiikoisten kirkko
Mouhijärven kirkko
Salokunnan kirkko
Sammaljoen kirkko
Suodenniemen kirkko
Suodenniemen kotiseutumuseo
Ritajärven luonnonsuojelualue
Kotajärven Auto- ja traktorimuseo

Ostoksille

Majoitusta, ruokaa ja kahvia

15.
16.
18.
22.
23.
27.

31.
32.
34.
35.
37.
40.
41.
44.
47.
48.

Lasistudio Jan Torstensson Oy
Kapsäkki
Pesosen mehiläistarhat
Eliisa Marjaana
Anneli Keinonen
Herkkujuustola

Kinnalan Koukku
Pirasen Luomutila
Haapaniemen Pidot
Majatalo Sinun Tähtesi
Murajan tila
B&B Kommee Kurki
Lantula-talo
Wanha-Harsu
Välimäen tila
Rudolfin Keidas
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WWW.ELLIVUORIRESORT.FI
Ellivuorentie 131, Sastamala / sales@ellivuori.fi / Puh. 03-51922

Alkaen
50 eur
/ hlö

UUDISTUNUT
ELLIVUORI RESORT
TERVETULOA!

Lounasbuffet
alkaen
14 eur / hlö

Hotellimajoitusta alkaen 50 eur / henkilö.
Hotellimajoituksen lisäksi alueella huviloita,
huoneistoja ja caravan -alue.
Ravintolassa lounasbuffet sekä á la carte
-annoksia joka päivä.
Elämyksiä kokous- tai tykypäivään saat
monipuolisesta valikoimastamme aktiviteetteja ja
saunoja.
Ellivuori LIVE -iltojen esiintyjät ja tapahtumat
nettisivuiltamme www.ellivuoriresort.fi sekä
Facebook-profiilistamme ”Ellivuori Resort”.
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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@ellivuori.fi

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

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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Tou
k
myöo–loka
s au kuu
top ssa
iha!

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

5

Kuvat: Visit Tampere, Laura Vanzo

t
ta!
eidägramis
m
t
ä
ta
Löyda ja Ins
t
s
ki
boo
Face

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
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64

12

13

AIKA, TAIDE, HISTORIA
1.4.–31.8.2019

13

1.5.2019–31.10.2020
WWW.PUKSTAAVI.FI

Kuvataiteilija Heidi Piipon ja
Sastamalan seudun museon yhteisnäyttely
vie sinut matkalle Sastamalan rikkaaseen
kulttuurihistoriaan taiteen ja
historiallisten lähdeaineistojen avulla.

MARTTILANKATU 12, SASTAMALA
@sastamalanseudunmuseo
WWW.SASTAMALANMUSEO.SASTAMALA.FI

SUURI
URHEILUNÄYTTELY

LAJIEN KIRJOA SASTAMALASSA
1.10.2019–31.8.2020

WWW.SASTAMALANMUSEO.SASTAMALA.FI

Ratkaise
Suomalaisen kirjan
museo Pukstaavin
pakohuoneen
salaisuus.

VAPAA PÄÄSY
ALLE 18-VUOTIAILLE!

@pukstaavi

Marttilankatu 12
Sastamala

25
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Suodenniemen kotiseutumuseo
Koippurintie 9, 38510 Sastamala
Puh. 050 4673392, 040 637 2443
www.suodenniemi-seura.fi
Suodenniemen kotiseutumuseo sijaitsee Suodenniemen taajamassa kirkon välittömässä läheisyydessä Koippurinmäen rinteellä. Museoalueella on satakuntalaisen parituvan lisäksi tuulimylly,
aitta ja riihi. Museossa on nähtävillä paikallisten kädentaitajien
töitä. Erikoisuutena museosta löytyy mm. suodenniemeläisen
postinjakaja Kalle Pohjan puusta valmistama potkupyörä.
Museoon on sisustettu myös vanhan ajan luokkahuone.
Museo on avoinna kesä-heinäkuussa, varmista ajat puhelimitse
tai www.suodenniemi-seura.fi

Mikset jäisi
pidemmäksikin aikaa?
Meiltä voit löytää myös
unelmakotisi – lähellä
luontoa, palvelujen ääressä.
Kaikkea kunnostettavasta
mummonmökistä vapaaseen
tonttimaahan.
Tervetuloa tutustumaan!
www.kotisastamalasta.ﬁ

26

Ostoksille
15

16

25

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
19. - 21.7.2019 klo 11–17.
Muuten sopimuksen
PESOSEN
mukaan.
TERVETULOA
MEHILÄISTARHAT

19

Laukkutila Ihanamäki Oy
Laukkujen, lompakoiden, käsineiden ja
vöiden edullinen ostospaikka jo vuodesta
1964 lähtien. Laajasta valikoimastamme
löytyy jokaiselle jotakin. Myynnissä myös
paikallisten käsityöläisten nahkatuotteita.
Uusi myymälämme avattu 2018.
Tuotteisiimme voi tutustua verkkokaupoissamme www.laukkukauppa.fi tai
www.laukkutila.fi.
Itsenäisyydentie 53, 38200 Sastamala
puh. 03 5133365, +358 400 738054
myynti@laukkutila.fi

20

Tyrvään
Tyrvään Kirjakauppa
Kirjakauppa Oy
Oy
Kirjakauppaa
Kirjakauppaajo
jovuodesta
vuodesta1891!
1891!
Maankuulu
MaankuuluKirjakellari
Kirjakellarija
jatäyden
täyden
palvelun
palvelunkirjakauppa.
kirjakauppa.
Avoinna:
Avoinna:
ma-pe
ma-peklo
klo9.00
9.00-17.30
-17.30
la
laklo
klo9.00
9.00––14.00
14.00
Avoinna
Avoinnamyös
myössopimuksen
sopimuksenmukaan!
mukaan!
Tyrvään
TyrväänKirjakauppa
KirjakauppaOy
Oy
Marttilankatu
Marttilankatu18,
18,38200
38200Sastamala
Sastamala
Puh.
Puh.020
020773
7738480
8480
tyrvaan.kirjakauppa@kirjakellari.fi
tyrvaan.kirjakauppa@kirjakellari.fi
www.kirjakellari.fi
www.kirjakellari.fi//www.info.fi
www.info.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

17

23

ateljeemyymälä & outlet

Vierailulla

pääsette suomalaisen Vaatesuunnittelun ja

tekstiilitaiteen maailmaan.

kuulette yrityksestämme, sen
esittelemme teille käsinpainettujen tekstiiliemme suunnittelua, painotekniikkaa ja
tuotteita . saataVilla myös koko laaja mallistomme .
historiasta ja nykypäiVästä.

mA-pe

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

A n n e l i K e i n o n e n o y , KulmAKAtu 2 (KeiKyä), 32730 SAStAmAlA, 050 367 0362
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
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Tarjoamme elämyksiä,
juustonautintoja,
sekä aitoa lähiruokaa.
Näe, miten juustot tehdään
käsityönä paikan päällä.

Herkkujuustolan Juustotupa
Kahvila-ravintola ja juustomyymälä
Kurvosentie 3, Häijään liikenneympyrä

www.herkkujuustola.fi

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

visitsastamala.fi

Hyvä na

Laatua, h
Työpajam

Ryhmille

esittelee
Aluksi su
keinoin. I
monologi
työvaihee

Eliisa Ma

Vakintie 15
Avoinna ar
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38

Pyymäen Leipomo Oy
Nuutilankatu 2
38200 Sastamala
Puh. (03) 512 3100
www.pyymaenleipomo.fi

39

Onkiniemenkatu 6, Sastamala

Huoneet alkaen 99 e/yö
Varaukset 03-5123100
Putiikkihotelli Pyynpesä

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

30
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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

perhe- ja yritysjuhlat jopa 200 henkilölle.
Talviaikaan käytettävissä myös saunakabinetti
kylpytynnyrillä n. 20 henkilölle. Saunakabinetissa mahdollisuus myös majoittua.
Katso lisätietoja netistä.

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

Rudolfin Keidas
Kukkatie 19,
38250 Sastamala
info@rudolfinkeidas.fi
www.rudolfinkeidas.fi
Hanna 040 559 7856
Rudolfin Keitaan
puhdas ja kaunis
luonto luo mitä parhaimman ympäristön
erilaisille kokouksille
ja tilaisuuksille.

Rautaveden rannalla Vammalan keskustan
tuntumassa viihtyisä Tervakallion leirintäalue. Vaunupaikkoja, leirintämökkejä ja
vuokrasaunoja. Aivan leirintäalueen vieressä
upealla rantapaikalla Tervahovin juhlatalo,
joka kesäaikaan mahdollistaa isomman

34
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Majatalo
Sinun Tähtesi
Tyrväänkyläntie 310, 38250 Sastamala
Puh. 050 594 4782
info@sinuntahtesi.com
www.sinuntahtesi.com
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Sastamalan
Wanha Pappila

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.

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

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

visitsastamala.fi
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Murajan tila
Murajantie 77, 38360 Sastamala
www.murajantila.blogspot.fI
Viihtyisää majoitusta Kiikoisjärven rannalla.
Puutarhalta näyttävät kesäkukat ja herkulliset tomaatit. Perinteiset Puutarhapäivät
24.-26.5.2019

40
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Koe Kommeen Kurjen
privaatti puumajoitus

Teemme päivästäsi
maistuvamman

Uniikki
luontoelämys
lintujärven
rantamilla
Sastamalan
maaseudulla!

Tervetuloa nauttimaan
herkullisen buffetpöytämme
lounaasta ja kahvilamme
houkutuksista.

Elämys saatavilla 15.5.-30.9.2019

Ravintolamme on
muunneltavissa
erilaisiin tilaisuuksiin
asiakkaan toiveiden
mukaan.

Ympärivuotinen
talomajoitus B&B
Kommeessa Kurjessa

44

Laadukas
ja viihtyisä
majapaikka
1-6 hlö:lle.
Koko talo
käytössänne.

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.

Tee varaus netissä tai soita.
Houhajärventie 194
38250 Sastamala
tel. +358 50 378 9208
info@kommeekurki.fi
www.kommeekurki.fi

Vammaksentie 1, Sastamala

040 509 4349
www.ravintolapatruuna.fi

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
41
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Vehmaan tila
Tampereentie 212
0500 805 872
Avoinna tilauksesta
www.vehmaantila.fi
Juhla –ja ateria
palveluita, luonnonkauniilla paikalla
Rautaveden rannalla aivan kaupungin
kupeessa. 80 asiakaspaikkaa, sekä kesällä
upea juhlateltta 140 (hlö). Tunnelmallinen
navetan ylinen odottaa juhlaväkeä tanssin
pyörteisiin. Sinua palvelee Mari Huovila.

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

