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OPASTETUT 
KIERROKSET

– Sastamalaa kaikille aisteille

Opastetut kierrokset tilataan Sastamalan matkailusta, p. 0400 229 142 tai matkailu@sastamala.fi, mikäli ei toisin mainita.

ROOLIOPASTUKSET

Akselin saappaissa 
Rooliopastetulla kävelykierroksella  
kuljemme Akseli Gallen-Kallelan lapsuus - 
koti Jaatsin tunnelmallisessa pihapiirissä  
ja kierrämme valkoisten kaarisiltojen kautta 
ihailemaan taiteilijan maalauspaikkoja 
Liekoveden rantamaisemassa. Akselin  

lapsuusaikaan ja kotielämään 1870-luvun Tyrväällä meidät toivot-
tavat tervetulleeksi äiti Mathilda Gallén, talon Ruusa-piika ja kertoja.

Mantan ja Annastuunan parannuskonstit
Kansanparantaja Amanda Jokinen ja 
tarinankertoja Annastuuna Korkeemäki 
kertovat, mihin mansikkavoidetta käytetään, 
millä tropeilla saadaan jopa pysähtynyt 
seinäkello käymään ja millaiset veren-
pidätyssanat tulisi osata. Esiintymisen  

voi tilata retken pysähdyspaikalle, vaikka lounastauon yhteyteen.

Emil Danielssonin taide ja elämä
Tutustumme taiteilija Emil Danielssonin 
ja hänen vaimonsa ja muusansa Sagan 
elämään Karkun Pirunvuorella. Taiteilijapari 
vietti kesät rakennuttamassaan jylhässä 
kivilinnassa 1910-luvulta 1960-luvulle.  
Saga-rouva ottaa vieraat vastaan Hotelli 

Ellivuori Resortin pihamaalla, josta 1,5 kilometrin kävelyretki 
kivilinnalle alkaa. Linnalle on nousua, joten varaa kunnon jalkineet. 
Ellivuori Resortin ravintolassa on tarjolla maittavaa lähiruokaa.

Tyrvään mummun matkasa
Mummun kans talsitaan pitäjän vanhaa  
ja uutta pääväylää – kattellaan kuija kaikki 
on muuttunu! Taikka kiivetään linjapiilin 
kyytiin ja hurautettaan kiäppi Sastamalan 
syrämmesä kaikkia miälenkiintosia ihmisiä 
ja paikkoja ihmettelemäsä, nin ja tiätysti 

vahrataan kommeita maisemia samalla kans!

Pukstaavi ja Tornihuvila
Kohdeopastus
Jokainen suomalainen joutuu jossakin elämänsä vaiheessa kosketuksiin 
kirjojen kanssa. Nekin, jotka eivät ole lukeneet muuta kuin koulukirjoja, tör-
määvät kirjakulttuuriin kaikkialla. Pukstaavin päänäyttely kertoo suomalai-
sen kirjan kulttuurihistoriasta ihmisläheisesti ja innostavasti, erilaiset kävijät 
huomioiden. Erityisesti halutaan sytyttää lukukipinä lapsissa ja nuorissa.
Näyttely avaa tuoreita näkökulmia kirjan historiaan ja nykypäivään. Kirjan 
tarinan kertominen lähtee elämyksellisyydestä.
Opastuskierrokset toteutetaan päiväkoti-, koululais- ja aikuisryhmille kunkin 
ryhmän erityistarpeet ja -toiveet huomioiden.
Ryhmän suosituskoko 25 hlöä, kesto noin 45 min. 
Suuremmille ryhmille suosittelemme kahta opasta. 
Hinta 60 € / ryhmä + sisäänpääsymaksu, hinta aukioloaikojen  
ulkopuolella 80 €. Varaukset p. 010 3212 950 • info@pukstaavi.fi
Samalla retkellä kannattaa tutustua saman pihapiirin Tornihuvilasta löyty-
vään Sastamalan seudun museoon. Yhteisopastus kohteisiin 80 €.

Kulttuuritalo Jaatsi – Akseli 
Gallen-Kallelan lapsuudenkoti
Kohdeopastus
Akseli Gallen-Kallelan sadunhohtoinen lapsuudenkoti Jaatsi oli taiteilijalle 
ihanteellinen kasvuympäristö ikikuusineen ja puutarhoineen Liekoveden 
maisemissa. Nykyisin Jaatsi toimii Sastamalan kaupungin kulttuuritalona ja 
taidenäyttelytilana.

Sastamalan kirkot
Kirkkojen kaupunki
Bussilla ajettavalle kirkkokierrokselle voi valita muutaman kohteen, kuten 
komean kaksitornisen Tyrvään kirkon, keskiaikaisen maalattiaisen, huikeasta 
akustiikastaan tunnetun Sastamalan Pyhän Marian kirkon tai seurakun-
tamme nuorimman, vuonna 1960 valmistuneen, modernia kirkkoarkkitehtuu-
ria edustavan Salokunnan kirkon.
Bussikierroksen opasvaraukset Sastamalan matkailusta,
p. 0400 229 142 tai matkailu@sastamala.fi

Gallen-Kallelasta Lavoseen ja Rauhalaan -rooliopastetulla
kävelykierroksella selviää, missä Akseli maalasi rakastetun Poika ja varis 
-taulunsa ja mitä muita teoksia syntyi Tyrvään Pyhän Olavin kirkon maise-
massa. Akselin Tyrvään aika tulee tutuksi hänen vuokraemäntänsä Albertina 
Sipin tarinoimana. Lisäksi ihaillaan ainutlaatuisia  
Pyhän Olavin kirkon sisätilamaalauksia.

Pyhän Olavin kirkko
Pyhän Olavin kirkko on jo monena vuonna tarjonnut ainutlaatuisen  
taide-elämyksen. Kuutti Lavosen ja Osmo Rauhalan teokset ovat  
2000-luvun kirkkotaidetta. Kirkko on avoinna toukokuusta elokuun lopulle.
Tarkemmat ajat: www.pyhaolavi.fi/aukiolo.shtml

Pyhän Marian kirkko
Sastamalan Pyhän Marian kirkko on rakennettu 1400-luvun lopulla  
ja on seurakuntamme vanhin kirkko. Pyhälle Marialle omistettu kivinen 
pyhäkkö komeilee Karkussa www.sastamalanseurakunta.fi/ 
5-sastamalan-pyhan-marian-kirkko

Kirkko-opastukset
Kaikkien kirkkoon tutustumaan tulevien ryhmien (8–10 henkilöä  
tai enemmän) tulee etukäteen varata opastusaikansa Sastamalan  
seura kunnan kirkkoherranvirastosta. Opastus on aukiolo aikoina ilmainen. 
Lauantaisin opastuksia otetaan vain klo 12 saakka ja iltapäivä on varattu 
kirkollisiin toimituksiin.

Tyrvään Pappila
Tyrvään Pappilassa järjestetään sekä perus- että rooliopastuksia. Opas-
tusten aikana tutustutaan Pappilan historiaan, huoneiden nykyloistoon 
ja niiden suureen entisöintiurakkaan, joka on tehty kunnioittaen 
Pappilan rakentamisajan henkeä. Rooliopastusten aikana kurkistamme 
kauniiden kamarien lisäksi myös Pappilan mielenkiintoiseen elämän-
menoon 1920-luvun tienoilla ja kuulemme sen ajan tyrvääläisistä. 
Nautinnollinen kahvihetki tai herkullinen lounas kruunaa vierailun.

Roolit

Ruustinnan sisar, opettajatar Alma Josefina
”Pappilan ruusuhuoneessa on rauhallista kirjoittaa 
uutta kirjaani.” 

Apteekkarska Maria Bäckman.
“Suomi-kieli tuotta minulle vähän vaikeutta,  
mutta mieheni kyllä autta minua siinä.” 

Rouva Tyyne Rydman
”Saatat nähdä minut tänäänkin Pappilassa 
hyvän ystäväni ruustinna Svanbergin vieraana.”

Diakonissa Ellen Ojala
”Olen sisar Ellen ja diakoniatyössä Tyrväällä”

Pitokokki Aili Elviira
”Kylä nin paljo sattu ja tapahtu sillon ku 
mää täälä hääräsin!”

Huushollerska Ester Myllynpää
”Mun kaneliässäni on nin ernomasen tykättyjä, 
että niitä tarttee olla aina piironkinloorasa saatuvilla, 
tulkaa tekin maistaan!”

Kirkkoherra Hjalmar Svanberg
”Kirkkoherrana ja asessorina tunnen vastuuta  
koko kirkon ja Suomen armeijan hengellisestä tilasta.”

Ruustinna Aline Svanberg
”Olen Alli Pappilan ruustinna ja emännän tärkeä avainnippu 
kilisee vyötärölläni.”

Opastusten sekä kahvi- ja ruokatarjoilujen varaukset Tyrvään 
Pappilasta, p. 010 4190 290 tai postia@tyrvaanpappila.fi.

KOHTEET

”Joko pojjaat pian tullee Helsinkistä?” Lämpimästi 
tervetuloa Jaatsiin. Olen talon rouva Anna Mathilda 
Gallén, omaa sukua Wahlroos. Isäntä kasööri,  
nimismies Peter Wilhelm Gallén on nyt  
käräjämatkalla maakunnassa. Eikä valitettavasti 
ole kotona. Kerron Teille tarinoita tämän talon 
rakentamisesta ja perheestämme. Pojat Uno, 
Axel ja Walter käyvät nyt koulua Helsingissä  
ja odotan heitä kovin kotiin.

Yksittäisten kirkko-opastusten varaukset Sastamalan 
seurakunnan kirkkoherranvirastosta, p. 03 521 9090 
tai kirkkoherranvirasto@sastamalanseurakunta.fi.

Rooliopastus: Mathilda Gallén, Jaatsi 1877–1878
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Kaupunki veden varrella
Sastamalan keskustasta on hyvä aloittaa. Yrittäjyys näkyy joka 
puolella, mistä kertoo mm. yli 125-vuotias Tyrvään kirjakauppa. 
Kauppojen ääreltä porhallamme kirjallisuustielle ja näemme, 
miten uusi ja vanha asutus täyttävät maisemaa. Tyrvään 
Mantan tropit, nostalgiset Zetorit ja Jawat, Nälkälänmäen 
kääntökengät ja Gallenin Akselin lapsuuden tanhuat vilistävät 
mielikuvissamme. Ja sitten on pilkun paikka ja Suomalaisen 
kirjan museo Pustaavin vuoro.

Rautaveden kierros
Tyrvään kirjallisuustie ja Rautaveden kulttuurimaisemat 
voidaan yhdistää kiertoajelulla, joka on noin 45 kilometrin 
pituinen, todellinen elämysmatka kirjallisen elämän juurista 
paikkakunnalla kiinnostuneille. Silmä lepää ikiaikaisissa veden 
ympäröimissä kulttuurimaisemissa. Matkan varrella on lukuisia 
esimerkkejä menneestä arkkitehtuurista. Näin voi esittäytyä 
vain maakuntamme matkailun helmi. 

Kirjan kodista
Kunnaksen kuvituksiin

Tyrvään kirjallisuustie, kiviset kirjat, Suomalaisen kirjan museo 
Pukstaavi ja Herra Hakkaraisen talo kertovat kirjakaupunkimme 
500-vuotisesta kirjallisesta historiasta ja tarjoavat elämyksiä ja 
seikkailuja eri-ikäisille. Vaellamme Antero Wareliuksen “Enon 
opetusten” ja Rudolf Koivun kuvitusten kautta Mauri Kunnaksen 
Koiramäelle ja tuota pikaa olemme Tatun ja Patun Outolassa. 
Kierroksia on tarjolla sekä bussilla että kävellen.

Kulinaristin kutsumus
Ruokaa ja herkkuja, kulttuuria ja historiaa Sastamalasta. Kahvilat 
ja leipomoiden herkut, juustot, hunajatuotteet, kalat, sahti ja 
monet muut höystettynä tarinoilla. Koemme makuja ja maisemia 
valinnan mukaan, vaikkapa Kiikoisissa, Suodenniemellä ja Mouhi-
järvellä. Lounas tai kahvit maatilan tai kahvilan pöydän antimista. 
Bussikierros.

Raitti ja runot
Runoilija Kaarlo Sarkian lapsuuden maisemat ja museo, Kiikan 
raitilla kirkko, Aaltosen mattokutomo ja Sarkian koulu ”Kannari”. 
Kiikasta jatkamme keskustaan Bäckmanin talolle Suomalaisen 
Kirjan museo Pukstaaviin. Bussikierros.

Keikyä – käsityön kehto
Kokemäenjoen maisemissa meitä ihastuttavat voimalaitokset, 
kirkkomiljööt ja käsityöläisyys. Keikyässä tutuiksi tulevat Anneli 
Keinosen ateljee ja Wanhan Meijerin kulttuurikeskus, Nahkaverstas 
Eliisa-Marjaana ja Ihanamäen laukkutila. Maatilan pirtissä tai 
Pappilassa on mahdollisuus nauttia pöydän antimista.
Bussikierros.

Aika muuttaa näkymää:
Tyrvää – Vammala – Sastamala
Kuljemme kävellen Sastamalan keskustassa keskiajalta asti 
käytössä ollutta vanhaa postitietä ja palaamme nykyistä 
pää katua. Matkan varrella kuulemme alueen kehityksestä 
ja historian dramaattisistakin käänteistä, kuten Vammalan 
palosta vuonna 1918. Voimme pistäytyä vaikka lahjatavarakau-
passa, taidegalleriassa tai kirpputorilla. Reitin pituus on noin 
1,5 kilometriä ja se on helppokulkuinen.

Vammaskosken silta ja lähitienoot
Kävelykierros alkaen Tyrvään kirkon viereltä, Vammaskosken 
sillan ylitys ja Rautaveden rantaa kulkien pysähdymme Sasta-
malan pääkirjaston pihassa. Matka jatkuu Liekoveden rantaa 
Tyrvään Pappilan kesäkahvilaan ja/tai Jaatsille Akseli Gallen -
Kallelan lapsuuskotiin.

Retket sopivat hyvin myös syntymäpäivän
viettoon tai työpaikan virkistyspäivään.
Opastetut kierrokset tilataan Sastamalan matkailusta,
p. 0400 229 142 tai matkailu@sastamala.fi ,
mikäli ei toisin mainita.

Kierrosten sisältöä voidaan muokata vieraiden
toiveiden mukaan.

Opastunnit 2,5 h 2,5 h 3 h 4 h 4,5 h

Hinta asiakkaalle 110 € 130 € 155 € 197 € 216 €

Hinta Kesto

Kohdeopastus (Jaatsi)   80 € n. 45 min

Akselin saappaissa -kierros 110 € 1 h

Pirunvuoren opastus 110 € 2 h

Draamakierros Akseli 120 € 2 h 3 opasta

Rooliopastukset 20 min 30 min 45 min 1 h

Hinta asiakkaalle 60 € 80 € 100 € 120 €

Matkailijan Pirunvuori
Karkun Pirunvuori on ollut suosittu matkailukohde jo 1800-luvulla 
– mahtavat maisemat ja luonnonrauha puhuttelevat edelleen. 
Kävelyreitillä on lapsille satumainen Peikkovuori, taiteesta kiinnos-
tuneille Emil Danielssonin erämaa-ateljee Kivilinna, näköalapaikka 
vuoren huipulla ja vuoren kupeessa itse pirun asuttama luola. 
Kivilinnalle johtaa melko helppokulkuinen polku, mutta nousua on 
1,5 kilometriä. Vuoren laelle kiivettäessä on syytä varata kunnon 
jalkineet. Ellivuori Resortin ravintolassa on tarjolla maittavaa 
lähiruokaa.

Ritajärven luonnonsuojelualue 
Vuoden 2017 retkipaikaksi valittu Ritajärvi on tunnettu erämaisista 
metsäjärvistä ja valtavista siirtolohkareista. Alueella on monimuo-
toinen puusto ja vaihteleva elinympäristö niin kasveille kuin 
eläimille. Opastetulla kierroksella kuljemme Valkeajärven 
2,3 kilometriä pitkän reitin. Kierroksella on mahdollisuus makka-
ranpaistoon ja eväiden syömiseen laavulla. Myös pidempiä ja 
vaativampia kierroksia on tarjolla. Patikointireitit kulkevat 
suurimmaksi osaksi erämaajärvien rannoilla ja ovat pääosin 
hyväkuntoisia.

Vehmaanniemen perinnemaisema
Rautaveden ympäröimää niemeä kiertää helppokulkuinen 
noin 2 kilometrin pituinen luontopolku. Opas on paikallisen 
tarinankertoja Annastuuna Korkeemäen roolissa. Annastuuna 
kertoo Tyrvään murteella alueen erityislaatuisista kasveista, 
eläimistä, rautakaudelle ulottuvasta historiasta sekä vanhoista 
loruista ja arvoituksista. Kesällä niityillä laiduntaa kulkijaa 
iloisesti tervehtiviä suomenlampaita.

Perusopastukset

Opastuksia esim.

Lisää Sastamalan kohteista
www.visitsastamala.fi 

Lisää Sastamalan kohteista
www.visitsastamala.fi 

Visit Sastamala
www.visitsastamala.fi 

www.facebook.com/visitsastamala

VisitSastamala

Sastamalan oppaat
www.sastamalanoppaat.fi 

www.facebook.com/sastamalanoppaat


