2020 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

Tapahtuu

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.
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Kulttuurimatkailijan Sastamala on perinteisesti tunnettu vanhoista kirjoista, kirkois
ta, musiikista ja taloista. Vaikka lähtökohta on vanhassa, tapahtumat uusiutuvat joka
vuosi tarjoten aina mielenkiintoisia ja tuoreita näkökulmia. Vanhan kirjallisuuden
päivien (26.–27.6.2020) teema on tänä vuonna Vale, kansanmusiikin ystävät puo
lestaan kokoontuvat samaan aikaan Kiikoisten Purpureille. Sastamala Gregoriana
(17.–25.7.2020) soi keskiajan renessanssin ja barokin säveliä Rautaveden kulttuuri
maisemissa. Jo perinteeksi muodostuva Sastamalan Wanhat talot järjestetään tänä
vuonna kolmatta kertaa. Eri puolella kaupunkia sijaitsevat vanhat talot avaavat ovet
yleisölle 16.8.2020.
Erilaisia konsertteja, näyttelyitä ja kylämarkkinoita on monena viikonloppuna eri puo
lilla Sastamalaa. Myös liikunnan ystäville on valinnan varaa. Itsensä voi haastaa vaik
kapa Lakeside Golfin kahdella täysimittaisella kentällä, Ritajärven metsäpoluilla tai
kalastusreissulla Sastamalan kalarikkailla vesillä.
Tämän esitteen sivuilla kerromme sinulle Sastamalan matkailutarjonnasta, mutta vie
lä lisää löydät vierailemalla sivuillamme www.visitsastamala.fi
Lämpimästi tervetuloa Sastamalaan!

TOURIST INFO
IN ENGLISH
visitsastamala.fi/eng/info

SASTAMALASSA

SASTAMALA
Perustettu: 1.1.2009
Asukasluku: 24 301 (6.11.2019)
Pinta-ala: 1429 km2
Hyvät kulkuyhteydet: Valtatiet 11
ja 12 sekä rautatie mahdollistavat
helpon kulkemisen esimerkiksi
Poriin, Turkuun ja Tampereelle,
jonne ajaa alle tunnissa. Karkun
ja Vammalan rautatieasemat
sijoittuvat Tampereen ja Porin
välisen radan kauneimpiin
maisemiin. Tampere-Pirkkalan
lentoasemalle on n. 50 km.

Toimitus: Teresa Herrero Vidfelt
Tekstit: Pirjo Silveri, Teresa Herrero Vidfelt
Kuvat: Sastamalan kaupungin kuva-arkisto
Kannen piirros: Mauri Kunnas
Taitto: Daddy Finland Oy
Paino: Arkmedia, Vaasa
Painosmäärä: 22 000 kpl

MISTÄ ON SASTAMALAN TAPAHTUMAVUOSI 2020 TEHTY?
Kirjoista, musiikista, taiteesta. Talonpoikaisesta ja muusta kulttuurista.
Luontotapahtumista, kesätapahtumista ja urheilusta, joka suomenmestari
Valepan kotikaupungissa on tietysti lentopallo. Vanhasta ja uudesta.
Vauhdista ja luonnon rauhasta. Jokaiselle on jotakin. Tule mukaan!

1. Vanhan kirjallisuuden päivät
Juhannuksen jälkeisellä viikolla kirjan
ystävät suuntaavat Sastamalaan. Vanhan
kirjallisuuden päivillä 26.–27.6.2020 ohjel
man aiheena on Vale. Teeman mukaisesti
ohjelmassa keskustellaan, miten fakta ja
fiktio kohtaavat ja sekoittuvat kaunokir
jallisuudessa ja tietokirjallisuudessa. Mikä
on totta ja mikä valetta? Onko romaanin
henkilöllä vastinetta todellisuudessa?
Ohjelmassa huomioidaan myös Väinö
Linnan juhlavuosi.
Kirjapäivien kivijalan Sylvään koulul
la muodostavat antikvaariset kirjakaup

piaat. Yläkerrassa kymmenien toimijoiden
ja näytteilleasettajien pöydiltä tavoitat
uudet kirjat ja kirja-alan kuulumiset.
Pihan isossa teltassa on kirjamyynnin li
säksi telttaravintola.
Pääsymaksuton tapahtuma houkut
telee Sastamalaan vuosittain noin 15 000
kävijää. Ohjelma julkaistaan keväällä
2020.
www.vanhankirjallisuudenpaivat.com
Sylvään koulu, Ojansuunkatu 8

2. Kiikoisten Purpurit
Juhannuksen
jälkeinen
viikonloppu
Kiikoisten seurantalon ja Myllymäen tor
pan alueella on yhtä juhlaa: silloin järjes
tetään Kiikoisten Purpurit jo 51. kerran.
Koko perheen kansanmusiikki-, peli
manni-, tanssi- ja perinnetapahtumassa
joka puolella soi, nurkkasoitto on kun
niassa ja jalka nousee kepeästi.
www.kiikoistenpurpurit.fi
Kiikostentie 47

Seuraa tapahtumakalenteria Sastamalan matkailun verkkopalvelussa.
Sieltä löydät aina ajankohtaiset tiedot: www.visitsastamala.fi > Tapahtumat
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3. Sastamala Gregoriana
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Sastamala Gregoriana 25 vuotta
17.–25.7.2020
Vuoden 2020 teema Lumoava Brugge
jatkaa Kaupungit vetten päällä -sarjaa.
Teema viitoittaa festivaalin matkaa
vuosina 2018–2023. Matkalla kuljetaan
kaupunkeihin, joiden sijainti merien tai
jokien varsilla on yhdistänyt niitä muuhun
maailmaan sekä rakentanut niistä taitei
den ja kulttuurin keskuksia vuosisatojen

ajaksi. Maailman historian tunnetuimmat
säveltäjät ja esiintyvät taiteilijat ovat elä
neet juuri näissä kaupungeissa.
Venetsiasta matka jatkuu Pariisin,
Bruggen, Wienin ja Rooman kautta
Lontooseen.
Tervetuloa kokemaan Sastamala
Gregorianan tunnelma ja taika!
www.sastamalagregoriana.fi

4. Olavin vaelluksen
markkinat

7. Ristin sanat
-näyttely

Pyhän Olavin kirkolla järjestetään 2.8.2020
keskiaikaiset markkinat pyhiinvaelluksen
teemalla. Tapahtumaan voi saapua yhtei
sellä vaelluksella Sastamalan kirkkovael
lusta pitkin. Tapahtuma alkaa messulla
klo 10, ja kirkon piha täyttyy markkinatun
nelmasta ihan kuin ennen vanhaan: on
markkinakojuja, työnäytöksiä, esityksiä,
opastuksia. Ohjelmassa on myös vokaali
yhtye Lumouksen konsertti.

Kirkkomaalauksista
kiinnostuneiden
kannattaa kesällä 2020 suunnistaa
myös Galleria Akseliin, taiteilija Mikko
Ylisen näyttelyyn Ristin sanat. Vaikuttava
teossarja on ensi kertaa esillä juuri
Sastamalassa. Näyttely on auki 2.6.–
2.8.2020 klo 12–18 (ei maanantaisin eikä
juhannuksena).
www.galleriaakseli.fi
Galleria Akseli, Asemakatu 16.

www.sastamalanseurakunta.fi/pyhaolavi

5. Satakunnan kansansoutu
Kokemäenjoki leimaa Sastamalaa ja
Satakuntaa. Heinäkuun alussa näyttävä
retkikunta soutaa tai meloo ikiaikaista
vesireittiä Sastamalasta Poriin, nyt jo 31.
kerran. Tapahtuma kerää joen varrelle
runsaasti myös yleisöä.
Satakunnan Kansansoutu järjeste
tään jo 31. kerran Kokemäenjoen upeissa
maisemissa 3.–5.7.2020. Juhlasoutu tar
joaa elämyksiä, extremeä ja euforiaa. Se
tarkoittaa fyysistä haastetta, jännitystä,
yhdessäoloa, tuttujen tapaamista, kaunii
ta maisemia ja henkistä kulttuuriravintoa.
Moni souturyhmä on innostunut ensim
mäisellä kerralla niin, että on tehnyt osal
listumisestaan perinteen. Parhaimmillaan
yli 400 venekunnassa on ollut 3 000
retkeläistä.

Kansansoutu sopii kaikenikäisille ja
esimerkiksi perheille. Joella kaikki liikku
vat omaan tahtiinsa, taukopaikoilla ko
koonnutaan yhteen, ja Poriin saavutaan
komeasti yhdessä.
www.kansansoutu.fi
Lähtöpaikka pe 3.7. Sylvään ranta,
Marttilankatu 22

6. Tyrvää jazz
Tyrvää Jazz 11.–13.9.2020
Sastamalan historiallisessa Kivinavetassa
jatsataan jälleen syyskuussa mielen
kiintoisten esiintyjien rytmittämänä.
Musiikkijuhlat alkavat perjantaina ja jat
kuvat aina sunnuntain jazzbrunssiin asti.
Viikonloppu on täynnä musiikkia ja her
kullista ruokaa. Tapahtuma järjestetään
yhteistyössä Tyrvään Pappilan kanssa.
Katso esiintyjät ja koko ohjelma:
www.tyrvaajazz.fi.

8. Sastamalan wanhat talot
Sastamalan vanhat talot esittäytyvät
16.8.2020 klo 11–18 eri puolilla kaupunkia.
Pinta-alaltaan Pirkanmaan suurim
massa kunnassa perusmaatalous on
yhä keskeinen elinkeino, ja sen vaikutus
maisemaan on merkittävä. Maaseutu on
Sastamalan vihreä sykkivä sydän. Hyvin
hoidetut pellot ja talonpoikaiset asuin- ja
tuotantorakennukset ovat silmiä hivele
viä näkyjä niin vesistöjen kuin peltoaukei
den lähellä.
Elokuussa 2020 Wanhat talot ym
päri Sastamalaa avaavat kolmatta
kertaa ovensa. Mukana on maatilojen
päärakennuksia, kartanoita, ratsutilo
ja, torppia, pappiloita. Jo ensimmäisenä
vuonna tapahtuma saavutti suuren suo
sion. Vuosittain kohteita on ollut yli 50, ja
ne ovat kiinnostaneet tuhansia kävijöitä.
Yksityiset henkilöt ja julkiset toimijat
esittelevät rakennuksia perinnerakenta

misen, sisustuksen, historian säilymisen,
pihapiirin hoidon ja yksilöllisen maaseu
tuasumisen näkökulmasta. Jokaisella ta
lolla on upea historia, ja omistajat kerto
vat siitä mielellään.
Kohteisiin ei ole pääsymaksua, mut
ta monissa paikoissa on myynnissä ruo
kaa, kahvia, leivonnaisia tai muuta. Varaa
kierrokselle mukaasi käteistä rahaa!
Heinäkuussa julkaistaan yli satasivuinen
tapahtumajulkaisu, joka auttaa suunnit
telemaan tapahtumaan osallistumista
etukäteen. Julkaisussa on jokaisesta koh
teesta kuva ja esittelyteksti.
Seuraa Facebookissa Sastamalan wanhat
talot 2020 -tapahtumasivua.
www.wanhattalot.fi

9. Kesäteatterit
Ellivuoren kesäteatteri
www.ellivuoriresort.fi

Romulan taiteellinen teatteri
www.romulantaiteellinenteatteri.com

Kiikoisten kesäteatteri
www.kiikoistenkotiseutuyhdistys.fi/
kesateavtteri

Rämsöön kesäteatteri
www.ramsoo.fi/kesateatteri

Kelarannan kesäteatteri Suodenniemellä
www.suodenniemi-seura.fi/
suodenniemi-viikko/

Vesarannan teatteri
www.vesarannankesateatteri.com
Tyrvään Pappilan amfiteatteri
www.tyrvaanpappila.fi

10. Lue lisää
tapahtumakalenterista
www.visitsastamala/
tapahtumakalenteri
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Vesien syleilyssä,
lähellä luontoa
Sastamalassa luonto on lähellä
matkailijaa – ja matkailija lähellä luontoa
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Kokemäenjoen
suurimmat
järvet,
Rautavesi ja Liekovesi, ympäröivät kau
pungin keskustaa. Niiden välisen salmen
yli kulkee graniittinen Vammaskosken
silta.
Pitkässä ja kapeassa vesistössä on
veneilijöille 60 kilometriä vapaata reittiä.
Moniin saariin voi myös rantautua. Vesiltä
avautuu aivan uudenlainen Sastamala,
ja järven suunnasta kannattaa ihailla
esimerkiksi Tyrvään ”kaksitornista” sekä
Pyhän Olavin ja Pyhän Marian kirkkoja.
Veneellä tai kanootilla
Sastamalassa on peräti 176 järveä, moni
niistä aktiivisessa virkistyskäytössä.
Seudulla on erinomaiset mahdolli
suudet rauhalliseen vesillä liikkumiseen
ja harrastamiseen. Vesillä liikkumiseen on
tarjolla välineitä eri puolilla kaupunkia.
Voit vuokrata suppilaudan, soutuveneen,
kajakin, inkkarikanootin, isommalla poru
kalla jopa jättikanootin tai kirkkoveneen.

Kokemäenjoki halkoo maantieteelli
sesti laajaa kuntaa. Vaikkei autoilija, pyö
räilijä tai kävelijä kulkisi aivan rantaviivan
tuntumassa, tarkkaan katsoessa joen voi
usein huomata kiemurtelevan jossakin
kohtaa maisemassa.
Kalastajille on runsaasti vaihtoehtoja
ja monenlaisia elämyksiä: Vesistä nousee
haukea, ahventa ja kuhaa, ja alkukesäs
tä Kutalan ja Ellivuoren vuollealueilla
esiintyy runsaasti luontaisesti toutainta,
muualla Suomessa harvinaista petokalaa.
Hyvällä tuurilla iltaisin näkee kymmeniä
toutaimia hyppimässä vedestä. Vuosittain
Sastamalan vesillä käydään Majava Cup
-vetouistelukilpailua.
Pyörällä
Kauniita maisemia voi ihailla myös pyörän
päältä. Monenlaisia reittiehdotuksia ja la
dattavia karttoja löydät sivustoltamme.
www.visitsastamala.fi > Näe ja koe >
aktiviteetit > pyöräily Sastamalassa

Katsele ja kuuntele lintuja
Myös
linturetkeilijät
arvostavat
Sastamalaa. Kelpo reitti on esimerkik
si Liekoveden kierros, vaikkapa pyö
räillen. Pysähdy ainakin Vaunusuolla,
Vaneritehtaan rannassa ja Nokkakylässä,
jotka kaikki ovat hyviä lintupaikkoja.
Rautaveden puolella suunnan voit ottaa
kohti Heinoon maaseutua. Alkukesän var
haisena aamuna yölaulajia on jännittävä
kuunnella Sastamalan Pyhän Marian kir
kon pihassa.
Keikyän Villilässä saatat nähdä
Pirkanmaan ensimmäisiä hyyppiä, kot
taraisia, uuttukyyhkyjä, alkukeväästä
merikotkien muuttoa, joskus jopa maa
kotkia. Lähellä on kuuluisana lintuseu
tuna tunnettu Puurijärven ja Isonsuon
kansallispuisto.

Ritajärven luonnonsuojelualue

Kuasman kiäppi

Ritajärvi on Pirkanmaan ja koko eteläisen
Suomen luontohelmi. Se on yksi maan laa
jimmista METSO-ohjelman kautta suojel
luista alueista: 127 hehtaaria metsää ja 50
hehtaaria järvialuetta.
Ritajärven luonnonsuojelualue on
pienten erämaisten metsäjärvien ja nii
den laskupurojen varsien muodostama
kumpuileva, kaunis ja koskematon koko
naisuus. Alueella on monimuotoista luon
nontilaista puustoa, kivikkoa ja valtavia
siirtolohkareita.
Selkeä kartta on ladattavissa
sivustoilla
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 reit
ti 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.

Kiikoisissa
Kuorsumaan
kylän
ja
Kuorsumaanjärven kiertävällä patikka
reitillä näet järvi-, metsä- ja suomaisemia,
kuulet luonnon ääniä ja saat haistella ym
päristön tuoksuja. Lisäksi pääset tarkkai
lemaan eläimiä, kasveja ja muita pieniä
ihmeitä.
Kyläseuran toteuttama Kuasman
kiäppi on 14 kilometrin pituinen reitti.
Parin kilometrin Lisäkiäpillä pääset tu
tustumaan vanhaan korpikuusikkoon,
satujen peikkometsään. Reitin varren in
fotaulut kertovat kohteista, luonnosta ja
paikallishistoriasta. Lintutornilla on gril
li- ja nuotiopaikka laavuineen. Muita le
vähdyspaikkoja ovat Pappilankallioiden
ja Kiikanhuhdanmäen laavut sekä PikkuTyrvään taukolato.
Lähtöpisteet opastustauluineen ovat
kantatie 44:n varrella, Hepokorventien
ja Pikku-Tyrvääntien alkupäässä sekä
lintutornin
pysäköintipaikan
lähellä
Kakkurilammintiellä.

Reittien varrella on useita tu
lentekopaikkoja ja kuivakäymälöitä,
Valkeajärven ja Ylisen Ritajärven välisellä
kannaksella myös laavu.
Lapset ja lapsiperheet ovat antaneet
paljon kiitosta vaihtelevasta, mielenkiin
toisesta maastosta ja ennen kaikkea kul
kua helpottavista pitkospuista, silloista ja
sorastetuista poluista.
www.facebook.com/
Ritajarvenluonnonsuojelualue/
Ritajärventie 358, retkeilyalueen
pääsisäänkäynti ja yksi kolmesta
pysäköintipaikasta

www.visitsastamala.fi/
kuasman-kiappi-patikkareitti/

Tyrvään Mantan luontopolku
Ranta-Kukkurin uuden asuinalueen lie
peillä mäkisessä maastossa mutkittele
va luontopolku kunnioittaa lähiluontoa
ja Tyrvään Mantan eli Amanda Jokisen
(1853–1922) elämäntyötä.
Rohtoihinsa erilaisia kasveja käyttä
neen kansanparantajan nimikkopolku on
hyvin opastettu ja viitoitettu, ja se sopii lap
siperheillekin. Hiukan yli kilometrisen rei
tin varrella ovat Troppikallio, Rohtorinne

ja Parantajan ranta. Rautaveden rannassa
voi tehdä aikamatkan kauas historiaan:
edessä näkyy Kalapirtinsaari ja vastaran
nalla Tyrvään Pyhän Olavin kirkko.
www.visitsastamala.fi/
tyrvaan-mantan-luontopolku/
Tampereentie 170
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Keikyän riippusilta

Golf

Keikyän riippusilta on Suomen pisin puu
rakenteinen riippusilta: sen pituus on
228 m ja leveys 165 cm. Kokemäenjoen
ylittävä kevyen liikenteen silta yhdis
tää Peevolan kylän Pehulaan ja kulkee
Äetsän voimalaitoksen itäpuolella.
Silta on tänä vuonna remontis
sa ja valmistunee syksyyn mennessä.
Korjausurakan otti vastuulleen perin
neyhdistys Keikyän Perikunta, ja remontti
tehdään talkoilla. Remonttia voi seurata
www.keikyanriippusilta.fi

Myös golf on yhdenlaista luontomatkai
lua, ja Sastamalassa pelaaja saa harras
taa karkkulaisessa kulttuurimaisemassa.
Lakeside Golfin 36-reikäisessä golfkes
kuksessa on kaksi erityyppistä kenttää,
molemmilla oma tunnelmansa.
Järvenranta-kenttä tarjoaa vaih
televia korkeuseroja, ja useilla väylillä
Riippilänjärven läheisyys tuo kaunii
den näkymien lisäksi sopivaa haastetta.
Uudempi Pirunpelto-kenttä on saanut ni
mensä jääkauden muokkaamista kiviröyk
kiöistä. Kierrosta leimaavat metsämai
seman ohella avokalliot ja Sorvijärven
metsälampi. Kaunista ja samalla golfaria
tarkkaan peliin kutsuvaa.

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

Silta sijaitsee Sastamalan Keikyässä
Kokemäenjoella, Myllytien ja Peevontien
välissä, Myllytie 22, 32740 Sastamala

VISITSASTAMALA.FI

www.lakesidegolf.fi
Sastamalantie 1901
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Pirulanvuoren
näkötorni

Otamus

Maantieteellisesti laajalle levittäyty
vässä Sastamalassa on yltäkylläisesti
komeita maisemia ja oivia paikkoja nii
den ihailemiseen. Pirunvuorelle kiipeät
Karkussa, Pirulanvuoren näkötorniin
Suodenniemellä.
Pirulanvuoren 15 metrin korkuisesta
tornista avautuu pysäyttävän kauniit jär
vi- ja metsänäkymät. Tiesitkö, että sama
maisema on ikuistettu suomalaiseen
euron kolikkoon?

Jylhien maisemien Otamus Mouhijärvellä
on asukasyhdistyksen ylläpitämä ”elä
myspuisto”. Alueella on tunnelmallinen
kesäkahvila, kallioinen uimaranta, laavu,
grillauspaikkoja, veneenlaskupaikka ja
vierasvenelaituri.
Kahden kilometrin luontopolkua
Ristijärven maastossa on helppo seura
ta. Tilankierros ja Salmin kierros ovat
6–8,5-kilometriset. Kaikki reitit ovat hyvin
maastoon merkittyjä, ja niiden infotaulut

kertovat seudun luonnosta ja historiasta.
Melojat voivat lähteä Otamuksesta ka
peaa Saikkalanjokea Mätikönjärveä kohti
(reitin pituus 11 km).
Syksyisin järjestettävän Arvon askel
-ulkoilutapahtuman lenkki (20 km) kul
kee Jyränvuoren, Nohkuan, Tyrisevän ja
Pakkalan kylien kautta.
www.otamus.fi
Otamussillantie 65

Vehmaanniemi

Kutalan kasino

Seitsemän hehtaarin kokoinen pe
rinnemaisema-alue
sijaitsee
lähellä
Sastamalan keskustaa. Rautaveteen työn
tyvää Vehmaanniemeä kiertää luontopol
ku, jonka varrella on muun muassa useita
rautakautisia hautaröykkiöitä.
Natura-verkkoon kuuluvaa aluetta on
hoidettu WWF:n niittotalkoilla, ja kesäisin
maisemaa hoitavat laiduntavat lampaat.

Suuren maailman malliin Sastamalassa
on jopa kasino. Kutalan Kasinolla ei tosin
ole mitään tekemistä uhkapelin tai vas
taavan kanssa, vaan se on matkailijoiden,
mökkiläisten ja paikkakuntalaisten suo
sima 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, maa
nantaisin kokoontuvat motoristit, ja pitkin
kesää on erilaisia tapahtumia.
www.kutala.net/kasino
Kutalantie 783

Tampereentie 258

www.visitsastamala.fi/
pirulanvuoren-nakotorni
Laviantie 600, parkkipaikalta tornille
250 m kävelymatka

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

Lisää tietoa:
www.visitsastamala.fi > Näe ja koe >
Aktiviteetit
www.retkipaikka.fi (Otamus, Ritajärvi ja
Kuasman kiäppi)
www.vammalanretkeilijat.net
www.kalaan.fi
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Ellivuori
Resort

houkuttelee liikkeelle
Uudistunut Ellivuori Resort tarjoaa monipuoliset
puitteet kokouksiin, tyky-päiviin, kulttuuririentoihin
sekä muuhun vapaa-ajan viettoon.
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Ski Center
Laskettelukeskus sijaitsee hotellin välittömässä lähei
syydessä. Siellä on kuusi valaistua ja lumetettua rinnet
tä, joiden vaikeusasteet vaihtelevat vihreästä mustaan.
Ski Center Ellivuoren neljä ankkurihissiä nostavat
laskettelijoita ylös, lastenrinteessä on sompahissi ja
pikkuväkeä kyyditsee Pinoccio-hissi. Ski Centerissä toi
mii hiihtokoulu lasketteluun ja lautailuun, ja vuokraa
mosta saa välineitä molempiin.
www.ellivuori.fi
Ellivuorentie 131
Karkunkyläntie 600

Ellivuori Resort

VuoriSport

Koko Ellivuori Resortin alue on uudistunut
voimakkaasti. Hotellihuoneet, ravinto
la ja useimmat saunatilat ovat kokeneet
totaalisen muutoksen. Alueelle rakenne
taan jatkuvasti uusia kohteita, kuten hu
viloita ja huoneistoja. Alueella palvelee
myös caravan-alue. Myös aktiviteettien
tarjonta on lisääntynyt. Päärakennuksen
läheisyydessä voit hypätä seikkailupuis
toon kiipeilemään, minigolf-radalle ki
saamaan tai letkeästi hohtokeilaamaan.
Luontoretkelle pääset vaivattomasti
pääovelta – omatoimisesti tai yhdessä
oppaan kanssa. Kesäaikana on lisäksi tar
jolla runsaasti vesiaktiviteettejä. Alueella
on myös vierasvenelaituri.
Hyvinvointi- ja liikuntapalveluita
sekä viihde- ja kulttuuritarjontaa on en
tistä enemmän. Alueelta löytyy tekemistä
ja touhua niin ryhmille kuin yksittäisille
vieraille. Myös kokoukset ja tyky-päivät
onnistuvat vaivattomasti.
Ellivuori LIVE -illoissa esiintyy valta
kunnan tähtiartisteja. Musiikintäyteistä
iltaa täydentävät maittavat ravintolapal
velut, joissa keittiömestarin loihtimalle
lautaselle päätyy runsaasti paikallisten
tuottamia makuja. Lounasbuffet ja à la
carte -annoksia on saatavilla joka päivä.

Uljaat Rautaveden rantamien maisemat
ja upeat ulkoilumaastot suorastaan pa
tistavat ylös, ulos ja liikkeelle. Täällä voit
lasketella, hiihtää, lumikenkäillä, patikoi
da, veneillä, meloa, kalastaa, uida, sau
noa, supata ja kiipeillä!
VuoriSport on Ellivuoren liikunnalli
nen sydän. Aktiviteettikeskuksen toimipis
te on hotellin alakerrassa.
Talvikaudella voit hohtokeilata tai
pelata pingistä sisällä. Kesällä ulkosal
la on valinnanvaraa, ja tekemistä riit
tää vaikka useaksi päiväksi. Minigolfia,
sup-lautailua, fatbike-pyöräilyä, melon
taa, 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.ellivuoriresort.fi

www.vuorisport.fi

Pirunvuori ja
Danielssonin
kivilinna
Karkun Pirunvuori oli jo 1800-luvulla suo
sittu matkailukohde. Mahtavat maisemat
ja luonnonrauha puhuttelivat jo silloin –
ja puhuttelevat yhä edelleen.
Vaikuttavien
näkymien
lisäksi
Pirunvuorella on luola, jossa vanha kan
sa tiesi itsensä pirun lymynneen. Oppaan
kanssa voi kierrellä jännittävillä paikoilla
ja kuunnella kiehtovia tarinoita. Alue on
hyvin merkitty, joten omatoimimatkaili
janakin pärjäät. Polku lähtee Ellivuoren
hotellilta.
Taiteilija Emil Danielsson (1882–1967)
rakennutti vuonna 1906 itselleen luonnon
kivistä 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 vaih
tuvia taidenäyttelyitä.
Pirunvuoreen ja Kivilinnaan voi tu
tustua paikallisoppaan johdolla ym
päri vuoden. Parituntinen kävelykier
ros opastuksineen maksaa 110 euroa.
Varaukset
Sastamalan
matkailusta,
matkailu@sastamala.fi
Ellivuorentie 131 (Huom. pysäköintipai
kalta lähtee noin kilometrin mittainen
polku ylös Kivilinnalle)
www.visitsastamala.fi/
pirunvuoren-kivilinna/
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Elämyksiä ja
seikkailuja lapsille
Lasten kanssa voi eri puolilla laajaa Sastamalaa nähdä, kuulla,
kokea ja puuhata vaikka mitä. Voitte 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.
Herra Hakkaraisen talo
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Herra Hakkaraisen talo perustuu rakas
tetun lastenkirjailija Mauri Kunnaksen
tuotantoon. Herra Hakkarainen viehät
tää ihastuttavalla tavallaan kävellä läpi
Kunnaksen kuvittamien maailmojen
niiden tapahtumista sen kummemmin
piittaamatta. Hän on Sastamalan (ja
ehkä jopa koko maailman!) tunnetuin
unissakävelijä.
Herra Hakkaraisen talossa on mah
dollisuus leikkiä kotia Herra Hakkaraisen

omassa kodissa, miekkailla kuin ritarit ri
tarien salissa lohikäärmeen tarkkailevan
katseen alla, vierailla avaruudessa tutus
tumassa niin planeettoihin kuin avaruus
matoihinkin sekä nautiskella rauhallises
ta toritunnelmasta 1800-luvun vanhan
kaupungin torilla. Kunnaksen kirjoista
tutut, loputtomat yksityiskohdat takaavat,
että katsottavaa riittää.
Talon sisätilat ovat avoinna ympäri
vuoden. Herra Hakkaraisen hurjan hauska

autopiha polkuautoineen ja kolmipyöräi
sineen on avoinna toukokuusta lokakuun
loppuun.
www.herrahakkaraisentalo.fi
Marttilankatu 10

www.visitsastamala.fi > Näe ja koe > Lapsiperheet
www.visitsastamala.fi > Näe ja koe > Luontokohteet
Ellivuori
Ellivuoren alueella on monipuoliset mah
dollisuudet ulkoilla, liikkua ja harrastaa
kaikkina vuodenaikoina.
Laskettelukeskus sopii koko perheel
le, koululaisryhmille ja harrastustaan
aloitteleville. Ski Center Ellivuoren moni
puoliset rinteet sijaitsevat aivan hotellin
läheisyydessä.
VuoriSport tarjoaa nimensä mukai
sesti liikunnallisia elämyksiä, ja se myös
vuokraa välineitä. Kesäkaudella niin

aikuisille kuin pikkuväelle ja nuorille
on runsaasti aktiviteetteja. HighParkkiipeilypuistossa 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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Pukstaavi

Kiehtovatko mysteerit?

Herra Hakkaraisen talon naapurissa on
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi.
Molemmissa kohteissa on lapsenmielis
ten arvostama periaate: ”Saa koskea”.
Pukstaavissa järjestetään lapsille
suunnattuja teemakierroksia ja elämyk
sellisiä seikkailuja. Työpajoissa pääsee
itse tekemään käsillään.

Suomalaisen kirjan museo Pukstaavin
Pako museosta -pakohuoneessa sukelle
taan jännityskirjallisuuteen suomalaisista
dekkareista tuttujen hahmojen johdatte
lemana. Pakohuoneen kummidekkaris
tina toimii kirjailija Seppo Jokinen, joka
tunnetaan tamperelaiskomisario Sakari
Koskisen seikkailuista.
Kyseessä ei ole tyypillinen museo
näyttely vaan pakohuone, jossa pääsee
osaksi jännityskertomusta ja testaamaan

www.pukstaavi.fi
Marttilankatu 12

Kivilinnan peikkovuori

Kiviniityn kotieläinpuisto
omat rikostutkijan taitonsa. Pako mu
seosta yhdistää ainutlaatuisella tavalla
dekkarikirjallisuuden
pakohuonepelin
logiikkaan.
Pako museosta koostuu useasta eril
lisestä huoneesta, jotka kuljetaan läpi
juonen edetessä. Pakohuone sisältyy mu
seolipun hintaan ja on avoinna 31.10.2020
asti.

Haluatko silitellä lampaita, syöttää va
sikalle ruohoa tai muuten vain seurailla
tuttuja maatilan eläimiä? Tiedätkö miltä
näyttää alpakka, degu, mufloni tai laa
ma? Kaikkia näitä ja monia muita eläimiä
voit ihastella Kiviniityn kotieläinpuistossa
Mouhijärvellä.
Kauniina kesäpäivänä elämyspuis
tossa kuluu helposti koko päivä. Lapsille

on myös peräkärryajelua, trampoliineja,
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

Mattilan Majatalo ja Kärppälän Ratsutila
Tatu & Patu
-pakohuone avataan
Pakenemaan
Pystytkö pakenemaan 60 minuutissa?
Olet ryhmäsi kanssa vieraassa huoneessa
ja kello käy.
Paine kasvaa kellon lähestyessä ai
karajaa, ja kaikkien jäsenten on tehtä
vä parhaansa, jotta pakeneminen olisi
mahdollista.
Pakeneman maine pakohuoneiden
huippukohteena on kiirinyt kauas, ja uusi
vuonna 2020 avattava Tatu ja Patu -pako
huone on varmasti mysteerien mysteeri.
Käyttöohjeeksi sopii ihmettely ja kokeilu.
Pakohuoneet sopivat sekä perheille että
aikuisporukoille.
https://pakenema.fi/

Idyllistä majoitusta ja hevosia Kärppälässä.
Mattilan Majatalo ja Kärppälän Ratsutila
sijaitsevat keskellä kauneinta maaseutua
Sastamalan Kärppälässä, 45 km päässä
Tampereelta.
1800-luvun puolivälissä valmistuneen
Mattilan tilan päärakennus ja viereinen
Pytinki on entisöity idyllisiksi majoitus- ja
juhlatiloiksi. Huoneet ovat tilavia kahden
hengen huoneita. Vieraiden käytössä on
myös täydellisesti varusteltu iso keittiö,
kaksi salia sekä tilava sauna paljun kera
tilauksesta. Majoitukseen kuuluu runsas
aamiainen.
Kaunis ympäristö ja viihtyisät tilat
sopivat erinomaisesti juhlien ja kokous
ten pitämiseen. Tilauksesta myös asiak
kaiden toiveiden mukaisen ruokailun ja
ohjelmaa.
Mattilan Majatalon viihtyisät tilat
mahdollistavat myös toiminnallisten lei
rikoulujen ja harrasteleirien järjestämisen
10–25 hengen ryhmille.

Samassa
pihapiirissä
sijaitseva
Kärppälän Ratsutila tarjoaa monipuolista
ammattitaitoista hevos- ja tuntitoimintaa
kaikenikäisille ja -tasoisille ratsastajille.
Järjestämme myös valmennusta asiantun
tevien valmentajien johdolla. Upeat tilat
tarjoavat erinomaiset puitteet koulurat
sastus- ja estekilpailuiden järjestämiseen
ympäri vuoden.
Yli kahden kilometrin turvallinen
ratsastusrata kiertää peltojen ja laidun
alueen ympäri. Radan lisäksi käytössä
on iso hiekkapohjainen kenttä
ja laaja maneesi.
Tervetuloa tutustumaan
hevosiimme ja Mattilan
Majatalon idylliseen
maalaismiljööseen!
mattilanmajatalo.fi
karppalanratsutila.fi
Kärppälänraitti 112

Ellivuoren hotellilta lähtee polku koh
ti Peikkovuorta ja Emil Danielssonin
Kivilinnaa. Syvällä metsässä, jylhien
kallioiden juurelta löytyy jännittä
vä Peikkovuori. Peikkokylästä löyty
vät suuri Kanto, Peikko
lato ja peikko
ja. Satumaisessa metsässä voi etsiä
peikkoja
virtuaalilaseilla,
kuunnella
satua, askarrella, peikkoilla ja piipah
taa Metsäkahvilassa ja Peikkokaupassa.
Kaiken ikäisille kävijöille löytyy myös
upeita Metsän hetkiä -elämyksiä.
Peikkovuorta ja elämyksiä voi
varata myös ryhmien retkipäiviin ja
hyvinvointipäiviin.
www.peikkovuori.fi
Ellivuorentie 131
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Kirkkojen
kaupunki
16

Sastamalassa on peräti yksitoista kirkkoa.
Kaksi vanhinta on rakennettu keskiajalla,
toinen tosin tulipalon jälkeen uudestaan
vuosituhannen taitteessa.

Tyrvään Pyhän
Olavin kirkko

Sastamalan Pyhän
Marian kirkko

Sastamalan kuuluisin kirkko nousi syys
kuun 1997 tuhopolton jälkeen talkoilla
tuhkasta. Taiteilijat Kuutti Lavonen ja
Osmo Rauhala viimeistelivät jälleenra
kennuksen uusilla maalauksillaan. Ovet
avattiin yleisölle elokuussa 2009, ja sen
jälkeen niistä on astellut sisään lähem
mäs puoli miljoonaa vierasta.
Muutaman kilometrin päässä keskus
tasta sijaitseva kirkko on avoinna su–pe
24.5.–31.8.2020 klo 11–16 sekä syyskuussa
su klo 11–16.

Karkussa sijaitseva Sastamalan vanhin
kirkko rakennettiin 1400-luvun lopul
la. Nykyiseen asuunsa se kunnostettiin
1960-luvulla, ja puulattia vaihtui maalat
tiaksi vuonna 1977.
Pyhä Maria toimii kesäisin tiekirkko
na. Se on myös vanhan musiikin festivaa
lin, Sastamala Gregorianan, pääpaikka.

Avoinna
kesäkuukaudet
alkaen
24.5.2020 joka päivä klo 11–17.

Seurakunnan pääkirkko valmistui vuon
na 1855 Vammaskosken kupeeseen. Sen
suunnitteli ”Turun Engeliksi” kutsuttu ark
kitehti 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 1.6.–31.8. arkisin klo 9–16.

Sastamalan kirkon tie 119

Kirkkokatu 1

Tyrvään kirkko

Kallialan kirkkotie 50

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

VISITSASTAMALA.FI

Parhaat palat

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

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

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

Muut kirkot
Karkun kirkko (1913), Riippiläntie 366
Keikyän kirkko (1912), Käsityöläistie 7
Kiikan kirkko (1807), Kiikanojantie 8
Kiikoisten kirkko (1851), Kiikoistentie 300

Lue lisää:

Mouhijärven kirkko (1858), Kinkerikuja 3
Salokunnan kirkko (1960), Kärppäläntie 266
Sammaljoen kirkko (1924), Sammaljoentie 606
Suodenniemen kirkko (1831), Koippurintie 9

www.sastamalanseurakunta.fi/pyhaolavi • www.facebook.com/pyhaolavi • www.sastamalanseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat
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SASTAMALAN KARTTA
Seuraavilta sivuilta löydät Vammalan keskustakartan sekä
lisätietoa karttaan merkityistä käyntikohteista.
NÄHTÄVYYKSIÄ, KÄYNTIKOHTEITA JA AKTIVITEETTEJA
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1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
12.
14.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Ellivuori Resort
Ellivuori Ski Center
Ellivuoren Rantavilla
Vuorisport
Kinnalan Koukku
Pirunvuoren Kivilinna
Otamus
Sastamala Gregoriana
Peikkovuori
Tyrvään kirkko
Sastamalan Pyhän Marian kirkko
Karkun kirkko
Keikyän kirkko
Kiikan kirkko
Kiikoisten kirkko

55.
56.
57.
58.
60.
63.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Mouhijärven kirkko
Salokunnan kirkko
Sammaljoen kirkko
Suodenniemen kirkko
Suodenniemen kotiseutumuseo
Ritajärven luonnonsuojelualue
Honkolan Kulttuuri- ja kierrätyskuva
Perikuva
Karkun evankelinen opisto
Kiviniityn kotieläinpuisto
Lakeside Golf
Sarkia-museo
Saunamaailma
Villa Royal
Pirulanvuoren näkötorni

73
58 60

Suodenniemi
72

Mouhijärvi 18

PORI
Kiikoinen

54

11

15

16

Karkku

Lantula-talo
Wanha-Harsu
Välimäen tila
Rudolfin Keidas
Mattilan Majatalo

Keikyä
22 23

Ellivuori
74 34

Vammala

53
70

35 48

52
66

1 2 3 4 14

7

32

6

Kiikka

50

12

49

Stormi

HUITTINEN
RAUMA
40

47

VISITSASTAMALA.FI
71

57

8

19

51

31

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

67

69

22. Eliisa Marjaana
23. Anneli Keinonen
27. Herkkujuustola

41.
44.
47.
48.
74.

27

44

63

MAJOITUSTA, RUOKAA JA KAHVIA
Kinnalan Koukku
Pirasen Luomutila
Haapaniemen Pidot
Majatalo Sinun Tähtesi
Murajan tila
B&B Kommee Kurki

Häijää

37

12

31.
32.
34.
35.
37.
40.

TAMPERE

68

OSTOKSILLE
15. Lasistudio Jan Torstensson Oy
16. Kapsäkki
18. Pesosen mehiläistarhat

55

41

56

TAMPERE

Sastamalan keskusta,

42
59

VAMMALA
NÄHTÄVYYKSIÄ, KÄYNTIKOHTEITA
JA AKTIVITEETTEJA
5. Kulttuuritalo Jaatsi
9. Herra Hakkaraisen Talo
10. Vanhan kirjallisuuden
päivät
13. Pukstaavi
48. Tyrvään Pyhän Olavin
kirkko

49.
59.
61.
65.
76.

Tyrvään kirkko
Vexve Areena
Linja-autoasema
Rautatieasema
Galleria Akseli

48
75

65
5

43

76
30

49
9 13 17
45 28
20

OSTOKSILLE

20

17. Ihanien tavaroiden
kauppa
19. Laukkutila Ihanamäki
20. Tyrvään Kirjakauppa

21. Kalliokoski
75. Casa Rosalin

38

21

39

10

61

21

MAJOITUSTA, RUOKAA JA KAHVIA
28.
29.
30.
38.
39.

Kahvila Pukstaavi
Ravintola Servi
Tyrvään Pappila
Pyymäen leipomo
Putiikkihotelli
Pyynpesä

29

42. Ravintola Patruuna
43. Tervakallio Camping
ja Tervahovi
45. Vammalan Seurahuone
46. Vehmaan Tila

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

46

38

VISITSASTAMALA.FI
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Elämä kyläyhteisössä on helppoa, sil
lä kaupat, koulut, päiväkodit ja muut pal
velut sijaitsevat kätevän matkan päässä.
Lähikaupunkeihin pääsee nopeasti – ajo
matka Tampereelle on puolisen tuntia,
Nokialle hurauttaa parissakymmenessä
minuutissa eikä Poriinkaan ole kuin tun
nin ajo. Työmatkat siis taittuvat sukke
lasti, vaikka työpaikka sijaitsisi toisaalla.
Asuinalueelle rakennetaan nopea valokui

Seinäjoki
162 km
Tampere
44 km

Pori

Sastamala/
Mouhijärvi

Lentokenttä
42 km

Turku

Sastamala
on lähellä!

142 km

Löydät kohteen tiedot osoitteesta
etuovi.com, kohdenumero 655244.

Tarkempia tietoja osoitteessa
etuovi.com, kohdenumero 651836.

www.mouhijärvenmaisemakylät.fi

tuyhteys, joten etäpäivätkin sujuvat näissä
maisemissa mainiosti. Myös Sastamalassa
on paljon työpaikkoja – kunnan työllisyys
aste on yksi maan parhaista.

71 km

Jos taas tykästyit alueeseen, mutta olet
enemmän kerrostaloasuja, suosittelemme
tutustumaan ennakkomarkkinoinnissa
olevaan, Mouhijärvellä sijaitsevaan
kerrostalokohteeseen.

Alueelta
tulossa uusia
tontteja varattavaksi
vuoden 2020
alkupuolella.

Mouhijärven Maisemakylät on idyllinen
asuinympäristö, joka tarjoaa kaiken
mitä tarvitset sujuvaan elämään.
Mouhijärven Maisemakylien tontit ovat
avaria ja merkittävästi halvempia kuin
lähikaupungeissa. Kun tonttiin ei tar
vitse tuhlata suuria summia, rahaa jää
enemmän käytettäväksi itse taloon tai
muuhun elämänmenoon. Huomattavan
huokealla tonttihinnalla saat kuitenkin
asuinympäristön, jossa on kaikki tarvitta
vat palvelut, upea luonto ja laaja valikoi
ma harrastustoimintaa.

Kiinnostuitko Sastamalan
Mouhijärvestä, mutta rakentaminen
ei ole sinun juttusi? Siinä tapauksessa
kannattaa tutustua Maisemakyliin
rakennettaviin erillistaloihin.

Helsinki
218 km
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Vanhaa, uutta
ja uutta vanhaa

Tyrvään Pappila
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.
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KYSY
OPASTUKSISTA!
• kohdeopastuksia
• kävely- ja bussikierroksia
• rooliopastuksia

Pukstaavi

Ainutlaatuista
ruokaa,
taidetta
ja
tapahtumia
Sastamalan keskustassa, Liekoveden
rannalla on yksi Suomen kauneimmista
ja tyylikkäimmistä pappiloista. Tyrvään
Pappila yhdistää herkullisen ruoan, tai
teen ja elämykselliset tapahtumat ympäri
vuoden. Kesäaikaan käytössä on myös
vehreä terassi sekä amfiteatteri.
Tyrvään Pappilan upea historialli
nen miljöö, elävä kulttuuri ja herkullinen
ruoka tekevät vierailusta ainutlaatuisen.
Huolella entisöity Pappila palvelee niin
ruokailijoita, yksityisiä juhlien järjestäjiä
kuin yritysten edustustarpeita. Tyrvään
Pappilan keittiömestarit huolehtivat sii
tä, että asiakkaat pääsevät nauttimaan
uusista makuelämyksistä ja unohtumat
tomista menukokonaisuuksista. Ruoat
valmistetaan päivän tuoreimmista, lähel
lä tuotetuista raaka-aineista paikallisia
erikoisuuksia hyödyntäen. Pappilan luon
teikkaat viinit ovat omaa maahantuontia
pieniltä viinitiloilta Italiasta, Unkarista,
Ranskasta ja Espanjasta.
Tyylikkäät tilat tarjoavat upeat puit
teet onnistuneisiin juhliin sekä inspiroiviin

kokouksiin. Ryhmille järjestetään tilauk
sesta virkistyspäiviä, illanviettoja ja juhlia
paketoiden herkullisen ruoan sekä asiak
kaan toivoman ohjelman.
Samalla Pappilanmäellä sijaitsee
myös Pappilan Kivinavetta, missä järjes
tetään monenlaisia tapahtumia ja kesäi
sin ainutlaatuisia taidenäyttelyitä. Kesän
2020 näyttelyssä on esillä laaja kokoelma
Marc Chagallin lumoavia grafiikan teok
sia. Esillä olevaan Dafnis ja Khloe -litogra
fiasarjaan on näyttelyä varten sävelletty
lumoava musikaali, jota esitetään kesän
aikana Kivinavetassa.

Villa Royal

Tuomiston kartano

Aikamatka barokista jugendiinvie vierai
lijat uskomattomien salien, salonkien ja
roomalaisen kylpylän huikeisiin sisustuk
siin. Kultaa ei ole säästelty, ja posliiniko
koelmat ja huippuhienot kalusteet häikäi
sevät kristallikruunujen loisteessa. Villa
Royal avaa nyt myös yläkerran pienet sa
longit yleisölle. Avoinna ryhmille.

Karkkulaisen tilan juuret ulottuvat
1500-luvulle. Samalla suvulla se on ol
lut vuodesta 1871, ja nykyinen omista
ja edustaa viidettä peräkkäistä polvea.
Maatalouden harjoittaminen on vaihtunut
hyvinvointialaan. Kunnostetusta kartanos
ta on tullut retriittien, kurssien, kokous
ten ja juhlien pitopaikka. ”Ylläpidämme
Tuomistolla tilaa ihmisten voimaantua:
maadoittua ja inspiroitua. Täällä on hyvä

www.suomenvillaroyal.fi
Kortejärventie 200

www.tyrvaanpappila.fi
Asemakatu 4

Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi
sijaitsee tietenkin Suomen kirjapääkau
pungissa. Se toimii Sastamalan keskus
tassa vanhassa apteekkarin talossa, jonka
paikkakuntalaiset tuntevat Bäckmanin
talona. Kulttuurihistoriallisesti arvokas ra
kennus peruskorjattiin museon käyttöön
ja avattiin yleisölle vuonna 2011.
Pukstaavin päänäyttely kertoo suo
malaisen kirjan tarinan 1400-luvulta mei
dän aikaamme asti. Historian tunteminen
auttaa ymmärtämään myös kirjan tulevai
suutta. Vaihtuvat näyttelyt liittyvät ajan
kohtaisiin aiheisiin.
1.5.2019 –31.10.2020 Pako museosta
Jos pidät dekkareista ja jos mysteerit
kiehtovat, tule ratkaisemaan Pukstaavin
dekkariteemaisen pakohuoneen arvoitus!
Dekkareiden ystävät pääsevät osaksi jän
nityskertomusta, josta löytyy myös tuttuja
juonikuvioita ja hahmoja.
Pakohuoneen kummina toimii kirjaili
ja Seppo Jokinen. Pakohuone sisältyy mu
seolipun hintaan!
www.pukstaavi.fi
Marttilankatu 12

yhdessä kokea jotain arjen yläpuolelle
kohottavaa, syvempää ja yllättävää”, ku
vailee hemmottelun ja hyvän olon taloa
emännöivä Tuuli Lovén.
www.tuomistonkartano.fi
Riippiläntie 32
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Kulttuuritalo Jaatsi
Akseli Gallen-Kallelan lapsuudenkoti on
nykyään Sastamalan kaupungin kulttuu
ritalo. Jaatsilla järjestetään taidenäytte
lyitä, 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

68
on vuodesta 1920 ollut Tyrvään kunnan
toimitalona, rakennutti Peter Wilhelm
Gallen kunnallisen itsehallinnon syntyes
sä suurina nälkävuosina 1867–1868.”
www.visitsastamala.fi/
kulttuuritalo-jaatsi/
Gallen-Kallelan katu 1

Otamus lähelläsi, koe elämys
Häijään koulupiirin asukasyhdistyksen
ylläpitämältä virkistysalueelta löytyy mm.:

Sastamalan
seudun museo

Herkkujuustola
26

Häijäässä Porintien varressa on reilun
vuoden ajan toiminut vuonna 2002 perus
tetun Herkkujuustolan uusi näyttöjuusto
la. Sveitsiläinen juustomestari Peter Dörig
muutti 90-luvulla Suomeen ja toi muka
naan sukunsa juustonvalmistusperinteet.
Hänen perustamansa perheyritys tuottaa
Vilhoa, Hilmaa ja useita muita erikoisjuus
toja lähialueen maidosta. Monet niistä
ovat pärjänneet erinomaisesti alan kilpai
luissa, samoin tekijä on useasti palkittu.
Tuotannon lisäksi talossa on ravin
tola-kahvila Juustotupa, jossa tarjoillaan
ruokaa aamiaisesta illalliseen. Oman
juustolan tuotteet, mm. juustot, kerma ja
kirnuvoi, ovat hyvin edustettuina sekä lou
nas- että à la carte -ruuissa. Juustotuvassa
on myös mahdollisuus tehdä juusto-os
toksia ja juustojen lisäksi tarjolla on myös
tuoretta jogurttia ja aitoa kirnuvoita.
Näyttöjuustolassa saa paljon tietoa
juustonvalmistuksesta. Valmistuksen eri
vaiheisiin pääsee tutustumaan ravintolan
ja juustolan välissä olevista ikkunoista,
samoin valkohome- ja kittikellariin on ik
kunat. Ryhmille tarjotaan paketteja, joista
omalle ryhmälleen sopivat valitsemalla
pääsee tutustumaan paremmin juustolan
historiaan ja juustoihin. Juustotuvassa
järjestetään lisäksi erilaisia tapahtumia,
juustonvalmistusiltoja,
juustomestarin
brunsseja ja muita vastaavanlaisia eri

koistilaisuuksia herkullisten makujen
ympärillä.
”Juustotupaan ovat tervetulleita pai
kalliset, ohikulkijat ja juustonvalmistuk
sesta kiinnostuneet ryhmät. Asiakkaita
pystymme palvelemaan suomeksi, eng
lanniksi, saksaksi, ruotsiksi ja jopa japa
niksi”, vinkkaa Herkkujuustolan juusto
mestari Peter Dörig.
www.herkkujuustola.fi
Kurvosentie 3

Luontopolku, eri pituisia kävelyreittejä,
vierasvenelaituri, veneenlaskupaikka,
puhdasvesipiste, nuotiolaavu,
kalastusmahdollisuus, pöytä-/
penkkiryhmiä, kesäaikaan OTAMUSkahvila palvelee asiakkaita.

Talvitapahtuma järjestetään, jos
lumitilanne sallii huhti-, maaliskuussa.
Juhannuksen kokkojuhla juhannusaattona
ja Arvon Askel-liikuntatapahtuma syyskuun
viimeisenä sunnuntaina.
Otamussillantie 65
www.otamus.fi
Sirpa Lindroos, p. 040 5084 961

Sastamalan seudun museo sijaitsee
Tornihuvilassa Pukstaavin pihapiirissä.
Niihin pääsee samalla lipulla.
1.10.2019–31.8.2020 Suuri urheilunäyttely
Suuri urheilunäyttely – Lajien kirjoa
Sastamalassa nostaa esille sattumuksia ja
tarinoita paikkakunnan urheiluhistorias
ta. Tiesitkö, että Vammaskosken sillalla
on juostu maailmanennätys ja että villa
karstoista oli arvaamaton hyöty eräissä
potkukelkkakilpailuissa?
Näyttely tuo esiin, miten monipuo
lisesti seudulla on urheiltu 1800-luvun
lopulta nykypäivään. Potkukelkka- ja pyö
räilykilpailut olivat suosittuja silloin, kun
lentopallosta tai salibandysta ei tiedetty
vielä mitään. Sen sijaan hiihto, voimistelu
ja yleisurheilu ovat kuuluneet lajivalikoi
maan kautta vuosien.
Urheilussa yhdistyvä hyöty ja huvi on
tuotu näyttelyssä käsin kosketeltavaksi.
Paikallishistoriaan tutustumisen lisäksi
näyttelyssä voi hypätä, leimata rasteja,
pelata tai vaikka kiivetä hyppypukille.
Lisäksi museossa avautuu 3.10.2020
Vpl. Pyhäjärvi -aiheinen näyttely.
www.pukstaavi.fi/fi/
sastamalan-seudun-museo.html
Marttilankatu 12

8
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on
Tapahtuma !
uton
pääsymaks

“Loistavat puhujat!
Kesän tärkein tapahtuma
jo vuosikymmenien ajan!“

www.vanhankirjallisuudenpaivat.com
Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo

Vanhan
kirjallisuuden päivät

10

26.–27.6.2020 Sastamalassa

Tapahtumassa antikvariaatteja sekä uuden
kirjan myyjiä ympäri Suomea. Tule tekemään
kirjalöytöjä sekä nauttimaan laadukkaasta
ohjelmasta.
Vuoden 2020 teema on Vale.
Vuoden 2021 tapahtumapäivät 2.–3.7.2021
14

Voit myös varata
Satuelämyksiä lapsiryhmille ja monia upeita
Metsähetkiä aikuisryhmille.
Suurta Kantoa voi
vuokrata myös erilaisiin
tilaisuuksiin.

www.peikkovuori.fi

Satuelämyksiä koko perheelle,
Metsähetkiä kaiken ikäisille,
Metsäkahvila ja Peikkokauppa!
Sastamalassa, Ellivuoressa Pirunvuorella, Kivilinnan kupeessa.
Aukioloajat ja hinnastot löydät nettisivuilta.

p. 050 582 7903

anne-mari.finska@iloiste.fi

Nähtävyyksiä, käyntikohteita ja aktiviteetteja
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7

Pirunvuoren Kivilinna
Ellivuorentie 131, 38130 Sastamala
Puh. 040 637 2443, 040 517 1671
www.sastamala.fi

SUURI
URHEILUNÄYTTELY
1.5.2019–31.10.2020
WWW.PUkstaavi.Fi

Pirunvuorella sijaitsee taiteilija Emil
Danielssonin kivinen erämaa-ateljee.
Pirunvuori maisemineen on ollut
1800-luvun puolivälistä lähtien suosittu
matkailukohde. Ateljeessa on kesäisin
taidenäyttelyitä.

Lajien kirjoa SaStamaLaSSa
1.10.2019–31.8.2020

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

p.s. sastamalan seudun museon uusi näyttely
avautuu 3.10.2020 – aiheena vpl. pyhäJäRvi!

ratkaise
suomalaisen kirjan museo
Pukstaavin pakohuoneen
salaisuus.
Pakohuoneen kummina
kirjailija seppo Jokinen!
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liPUt
Yhteislippu museoihin 4€/6€
alle 18-vuotiaille vapaa pääsy

WWW.PUkstaavi.Fi

marttilankatu 12,
38200 Sastamala

avoiNNa
ti–la 10–16
kulttuuritorstaisin 10–18
kesäkaudella 1.6.–9.8.
ma–su 10–17

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

@pukstaavi
@sastamalanseudunmuseo

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. 044 770 3102, info@herrahakkaraisentalo.fi
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Museo on avoinna kesä-heinäkuussa, varmista ajat
puhelimitse tai www.suodenniemi-seura.fi.

9

69

Parasta golfia kahdella kentällä Sastamalan kulttuurimaisemissa!

Touko–lokakuussa
myös autopiha!

Avoinna ympäri vuoden!

Koippurintie 9, 38510 Sastamala
Puh. 050 467 3392, 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 lötytyy
mm. suodenniemeläisen postinjakaja Kalle Pohjan
puusta valmistama potkupyörä. Museoon on sisustettu
myös vanhan ajan luokkahuone.

kahvila PUkstaavi
on avoinna museon
aukioloaikoina

!
idät ramista
e
m
ät
tag
Löyda ja Ins
t
s
ki
boo
Face

Suodenniemen kotiseutumuseo

60

Kuvat: Visit Tampere, Laura Vanzo

Pidätkö dekkareista?

kiehtovatko mysteerit?

mUseoideN
yhteystiedot
p. 010 3212 950
info@pukstaavi.fi

Tervetuloa
seikkailemaan
Herra Hakkaraisen
taloon!

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

Tervetuloa tutustumaan
tai poikkea lounaalle!
03 512 9500

WWW.LAKESIDEGOLF.FI

SASTAMALANTIE 1901, 38100 SASTAMALA
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os kaipaat rentoutusta, voit valita saunavalikoimastamme sinulle sopivan vaihtoehdon.

Viikonlopun viihdetarjonnan aloittavat Perjantaitanssit ja lavalle nousee tämän tuosta valovoimaisia esiintyjiä.

70

5

Sastamalan kaupungin
kulttuuritalo Jaatsi

os kaipaat rentoutusta, voit valita saunavalikoimastamme sinulle sopivan vaihtoehdon.

Viikonlopun viihdetarjonnan aloittavat Perjantaitanssit ja lavalle nousee tämän tuosta valovoimaisia esiintyjiä.

Gallen-Kallelan katu 1, 38210 Sastamala
Puh. 040 637 2443, 040 517 1671
www.sastamala.fi
Jaatsi on Akseli Gallen-Kallelan
lapsuudenkoti ja Tyrvään kunnantalo.
Jaatsilla on vaihtuvia taidenäyttelyitä
ympäri vuoden, varmista ajat puhelimitse
tai www.sastamala.fi.

ENEMMÄN ELÄMYKSIÄ!

Kulttuuritoimisto Jaatsilla on avoinna:
ma–pe klo 9–15
Ryhmille opastuksia tilauksesta.

45

min Tampereelta

Alueen lukuisat aktiviteetit

(mm. laskettelu, lumikenkäily,
kiipeilypuisto, minigolf), järvien
ympäröimät luontopolut hiihtolatuineen ja sisäpelit hohtokeilaratoineen takaavat, että
tekemistä löytyy monenmoiseen makuun.

800 m
pisin rinne

12

www.sastamalagregoriana.ﬁ

Saatavilla myös ohjattuja
fatbike-safareita, kanoottiretkiä
sekä Pirunvuorelle opastettuja
kävelykierroksia.

30
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Viikonlopun viihdetarjonnan aloittavat Per-

NÄYTTELY

jantaitanssit ja lavalle nousee tämän tuosta
valovoimaisia esiintyjiä.

20

yli
aktiviteettia

31

Retrospektiivisesti,

Katso esiintyjät, ohjelmat ja tapahtumat

5

Raimo Viitala

nettisivuiltamme!

12.6.–16.8.2020 klo12–18 päivittäin
(suljettu 19.–20.6.)

1000

majoituspaikkaa

Kulttuuritalo Jaatsi

14

kokoustilaa

650

ravintolapaikkaa

Uudistunut Ellivuori Resort tarjoaa monipuoliset palvelut
sekä yksittäismatkaajan että yritysasiakkaan tarpeisiin.
Korkeatasoista majoitusta, herkullista ruokaa ja erilaisia
aktiviteetteja & saunoja on saatavilla ympäri vuoden.
Räätälöimme myös elämyksellisiä kokous- ja TYKY -päiviä. Kysy lisää!

Täältä kaikki palvelumme: www.ellivuoriresort.fi

Gallen-Kallelan katu 1, Sastamala

Kinnalan Koukku
Suojeluskunta- ja lottamuseo
Puh. 050 401 1006
www.kinnalankoukku.fi

6
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HONKOLAN KULTTUURI- JA KIERRÄTYSKESKUS
PERIKUVA

CULTURE AND RECYCLING CENTRE PERIKUVA
Huutokauppahuone Teatteria & Elokuvia
Kirpputori
Honkola Guesthouse

Lue lisää: www.perikuva.fi
Tule käymään: Honkolantie 23, Sastamala (p. 040 723 2313)

Nähtävyyksiä, käyntikohteita ja aktiviteetteja
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Kuninkaallinen huvila Villa Royal
Sastamala
Mouhijärvi
Vierailu Villa Royaliin
Aikamatka Barokista Jugendiin Villa Royalissa
on nyt huikeampi elämys!

SAUNOJAN PARATIISI

Vieraat pääsevät nyt ensimmäistä kertaa yläkerran
vanhan linnan tyyliin sisustettuihin salonkeihin.

valkoinen logo

Kuninkaallisella aikamatkalla tutustutte esittelyn kera
salien, salonkien ja roomalaisen kylpylän sisustuksiin.

10.10.2019 71
12.39

Matkailuesite_KEO_2019_180x60.indd 1

33

Aikamatka kestää noin 1 ½ tuntia, jolloin ehditte
tutustua myös omatoimisesti tyylisuuntiin ja
esineistöön. Suomen parhaat kahvit nautitaan kuuluisan
hillatäytekakun kera kuninkaallisesta posliinista.

...JA PALJON MUUTA!

Pidämme huolen, että myös te tunnette
hetken olonne kuninkaalliseksi.

Saunamaailma –
saunojan
paratiisi
Sastamalan
Illossa
Kaunistontie 128 Sastamala
Puh. 0400 123 500

Saunojen lisäksi mm. majoitus,
ruokailut, aktiviteetteja moottoriradasta savikiekkoammuntaan...
Ari Kiviniemi
www.saunamaailma.pro

Villa Royal on suosittu matkailukohde.
Varatkaa omalle ryhmällenne vierailuaika nyt!
Markku Ellala 040-516 2453
markku.ellala@markkuellala.net
www.suomenvillaroyal.fi

Kuvat: Tarja Lehtola
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Majoitusta, ruokaa ja kahvia
44

Wanha-Harsu
Maakunnantie 17, 38100 Sastamala
Puh. 044 513 4150
Avoinna: sopimuksen mukaan
www.wanhaharsu.com

Murajan tila

37

Majoitusta, ruokaa ja kahvia
40

Kommeen Kurjen

privaatti puumajoitus

Murajantie 77, 38360 Sastamala
www.murajantila.blogspot.fi
Viihtyisää majoitusta
Kiikoisjärven rannalla.
Puutarhalta näyttävät kesäkukat
ja herkulliset tomaatit.

Museokodin piha Karkun
keskustassa on retki- ja taukopaikka
kirkkovaeltajalle ja matkailijalle.

Uniikki luontoelämys lintujärven
äänimaisemassa Sastamalassa!
Saatavilla 1.5.-30.9.2020
43

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

34

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

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

Haapaniemen Pidot

34

Vanha Kärppälä 131, 38140 Sastamala
Puh. 040 515 4121
Avoinna: tilauksesta
www.haapaniemenpidot.net

Sastamalan Sammaljoella
– Maatilamajoitusta
– Jäärata-ajotilaisuuksia
– Savusauna ja juhlatila

Tervetuloa Haapaniemeen lounaalle,
kahville, viettämään perhejuhlia ja
rantasaunalle!

Rautaniementie 524, 38210 Sastamala
p. 0500 339 576
Avoinna tilauksesta

47
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Vuokramökkimme tarjoaa
loistavat puitteet majoitukseen,
juhlien tai kokousten
järjestämiseen. Vuokrattavissa
myös savusauna jonka lauteille
mahtuu kerralla jopa 16 hlö
nauttimaan saunan lempeistä
löylyistä.
Paikallisia luomu-myllytuotteita ja
lampaantaljoja.
Kesäkahvila Mieli-Aitta

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

www.kommeekurki.fi/puumajoitus/

Anja ja Jani Hanhijärvi
Houhajärventie 194
38250 Sastamala
p. 050 378 9208
info@kommeekurki.fi
www.kommeekurki.fi
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Majoitus-, juhlaja kokoustilat sekä kahvija ruokapalvelut tilan yli 200 vuotta
vanhassa päärakennuksessa.
Puorirakennuksessa suojeluskunta- ja
lottamuseo. Savusauna sekä perinnesauna pihapiirissä ja rantasauna 5 km:n
päässä.

Majatalo Sinun Tähtesi

Vehmaan tila
Tampereentie 212
Puh. 0500 805 872
Avoinna: tilauksesta
www.vehmaantila.fi
Juhla- ja ateriapalveluita, 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.
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Tyrväänkyläntie 310, 38250 Sastamala
Puh. 050 594 4782
info@sinuntahtesi.com
www.sinuntahtesi.com
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Kukkatie 19,
38250 Sastamala
info@rudolfinkeidas.fi
www.rudolfinkeidas.fi
Hanna 040 559 7856

Meiltä myös ympäri vuoden
talomajoitus 1-6 hlö

Kinnalan Koukku

46

Rudolfin
Keidas

Haapaniementie 21,
38300 Sastamala
Puh. 050 401 1006
Avoinna tilauksesta
www.kinnalankoukku.fi

www.valimaentila.com

Pirasen Luomutila

42

Varaa puumajoitus
tai osta lahjakortti

KOMMEE KURKI

Välimäen tila

32

Tiia-Mari p. 040 742 7394
www.pirasenluomutila.com

Vammaksentie 1, Sastamala

040 509 4349
www.ravintolapatruuna.fi

Rudolfin Keitaan
puhdas ja kaunis
luonto luo mitä
parhaimman
ympäristön erilaisille
kokouksille ja
tilaisuuksille.
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Majoitusta, ruokaa ja kahvia

Majoitusta, ruokaa ja kahvia
38

45

Hotelli Ravintola
22 kodikasta huonetta
2 uudistettua sviittiä
Lounastarjoilu
A la Carte
Juhlapalvelut
Kokouspalvelut
Tanssia, elävää musiikkia

Puistokatu 4, Sastamala 03 - 519 41

www.vammalanseurahuone.fi
29

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

KAHVILA PUKSTAAVI

Marttilankatu 12, 38200 Sastamala
040 768 1438
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Herkullinen ja
monipuolinen
lounas viikon
jokaisena
päivänä
Myös yksityistilaisuudet!

AVOINNA
ma-su
11-13

HOPUNKALLION RAVINTOLA
Hoitokatu 6 A, 38200 Sastamala
040 504 9653
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Tarkemmat tiedot ja ruokalistat löydät osoitteesta: www.servi.ﬁ
39
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Ostoksille

Ostoksille
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27
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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

TYHJENNYSMYYNTI
KEIKYÄN ENTISELLÄ MEĲERILLÄ

16

i

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

Näe, koe ja maista

Tyrvään Kirjakauppa
Kirjakauppa Oy
Oy
Tyrvään
Marttilankatu 18,
18,38200
38200 Sastamala
Sastamala
Marttilankatu
Puh. 020
020 773
773 8480
8480
Puh.
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

Ravintola - Juustola- Juustopuoti
75

38

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

IHANA LIFESTYLE
MYYMÄLÄ SASTAMALAN
SYDÄMESSÄ

Aukioloajat:
To: 11-18
Pe: 11-18
La: 11-16
(Su: 11-15)
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www.eliisamarjaana.fi

W W W. A N N E L I K E I N O N E N . F I

Kurvosentie 3, Sastamala, puh 050 471 6899, herkkujuustola.fi

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
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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

SASTAMALANKATU 39
38210 SASTAMALA
P. 050-365 7809
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Laukkutila Ihanamäki Oy
Laukkujen, lompakoiden, käsineiden
ja vöiden edullinen ostospaikka jo vuodesta
1964 lähtien. Laajasta valikoimastamme
löytyy jokaiselle jotakin. Myynnissä myös
paikallisten käityöläisten nahkatuotteita.
Uusi myymälämme avattu 2018.
Tuotteisiimme voi tutustua verkkokaupoissamme www.laukkukauppa.fi tai
www.laukkutila.fi.
Itsenäisyydentie 53, 38200 Sastamala
puh. 03 5133 365, +358 400 739 054
myynti@laukkutila.fi

PESOSEN MEHILÄISTARHAT

WWW.CASAROSALIN.FI
@CASAROSALIN
@ CASA_ROSALIN

www.visitsastamala.fi • www.sastamala.fi
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Pukarantie 94
38460 SASTAMALA
050 595
3899170
Tel. +358
3 5189
www.mehilaistarhat.fi
Ryhmävaraukset 040-7405406
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Herkullista hunajaa ja muita
mehiläisten antimia.
AVOIMET OVET
Mouhijärven Pukarassa
17.–19.7.2020 klo 11–17.
Muuten sopimuksen
PESOSEN
mukaan.
TERVETULOA
MEHILÄISTARHAT
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Matkailuinfot:

Matkailu- ja tapahtumatuottaja:

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

Puh. 050 304 0485
teresa.vidfelt@sastamala.fi
Sastamalan kaupungintalo
Aarnontie 2, 38200 Sastamala

