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Sastamalassa
loma on lähellä!
Parin viime vuoden aikana ihmiset ovat löytäneet kotimaan
kohteet ja muutenkin siirtyneet liikkumaan pienempiin
kaupunkeihin. Sastamala on ollut jo pitkään suosittu
päiväkohde Pirkanmaalla ja Satakunnassa liikuttaessa.
Tarjonta on kuitenkin laajaa ja meillä saa helposti vierähtämään viikonkin tai
vaikka koko kesän. Kesäasukkaiden määrä on suuri ja moni onkin voinut yhdistää
työnteon ja väljemmän asumisen luonnon läheisyydessä Sastamalassa.
Luontokohteiden lisäksi Sastamala tunnetaan laajasta kulttuuri- ja tapahtumatarjonnasta. Meillä on korkeatasoista taidetarjontaa ympäri vuoden ja upeat puitteet
viimeistelevät kokemuksen useassakin kohteessa. Lapsiperheiden kestosuosikki
Herra Hakkaraisen talo ja kotieläinpihat eri puolilla Sastamalaa ihastuttavat koko
perhettä. Erilaisia aktiviteetteja löytyy myös vauhdikkaampaan menoon kiipeilypuistossa tai vesillä. Olitpa millainen matkailija tahansa, Sastamala tarjoaa sinulle
runsaasti nähtävää ja koettavaa!
Kulttuurimatkailijan Sastamala on perinteisesti tunnettu vanhoista kirjoista, kirkoista ja musiikista, vaikka lähtökohta on vanhassa, tapahtumat uusiutuvat joka
vuosi tarjoten aina mielenkiintoisia ja tuoreita näkökulmia. Vanhan kirjallisuuden
päivien (pe 1.– la 2.7.2022) teema on tänä vuonna Ääni. Kansanmusiikin ystävät
puolestaan kokoontuvat samaan aikaan Kiikoisten Purpureille. Sastamala
Gregoriana (15.–22.7.2022) soi keskiajan renessanssin ja barokin säveliä Rautaveden
kulttuurimaisemissa.
Erilaisia konsertteja, näyttelyitä ja kylämarkkinoita on etenkin kesäviikonloppuisin eri puolilla Sastamalaa. Myös liikunnan ystäville on valinnan varaa. Itsensä voi
haastaa vaikkapa Lakeside Golfin kahdella täysimittaisella kentällä, monilla retkireiteillä tai kalastusreissulla Sastamalan kalarikkailla vesillä.
Tämän esitteen sivuilla kerromme sinulle Sastamalan matkailutarjonnasta ja lisää
löydät vierailemalla sivuillamme www.visitsastamala.fi sekä somekanavissamme
Instagramissa @VisitSastamala ja www.Facebook.com/VisitSastamala
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SASTAMALA
Perustettu: 1.1.2009
Asukasluku: 26 749
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. 50km.
Toimitus: Teresa Herrero Vidfelt
Tekstit: Pirjo Silveri, Teresa
Herrero Vidfelt, matkailukohteet
Kuvat: Sastamalan kaupungin
kuva-arkisto sekä Visit Tampere
Laura Vanzo, Tiikerikuva Jukka
Salminen, Reijo Keskikiikonen,
Kari Haila
Kannen piirros: Mauri Kunnas
Taitto: KMG Turku
Paino: Kirjapaino Reusner
Painosmäärä: 23 000 kpl

www.visitsastamala.fi/eng/info/

Tapahtuu
Sastamalassa
Mistä on Sastamalan tapahtumavuosi 2022 tehty? Kylien ja kaupungin elämästä.
Kirjoista, musiikista, taiteesta ja teatterista. Vesillä ja metsissä liikkumisesta,
urheilusta ja kuntoilusta. Kaupunkimme kalenteri täyttyy taas perinteisesti
monenlaisista kesätapahtumista eri puolilla kaupunkia. Tule mukaan!
Seuraa tapahtumakalenteria Visit Sastamalan verkkosivuilla – sieltä löydät
aina ajankohtaiset tiedot: www.visitsastamala.fi/tapahtumakalenteri

Vanhan

1. kirjallisuuden päivät

Kiikoisten

1. Purpurit

Lämpimästi tervetuloa Sastamalaan!

Pori
Karkku

Sastamala

Tampere

Juhannuksen jälkeisellä viikolla kirjan ystävät suuntaavat Sastamalaan.
Vanhan kirjallisuuden päiviä vietetään jo 38. kerran 1.–2.7.2022 Sylvään
koululla. Tänä vuonna teema on Ääni.
Tapahtuman kivijalan muodostavat
antikvaariset kirjakauppiaat koulun
alakerrassa ja pihaan pystytettävässä
teltassa. Koulun yläkerrasta löytyvät
uuden kirjan myyjät, kustantajat, kirjailijayhdistykset ja muut kirja-alan
toimijat. Pihan isosta teltasta löytyy
telttaravintola.

Monipuolinen, kiinnostava ohjelma
rakennetaan kunkin vuoden ajankohtaisen teeman ympärille. Pääsymaksuton
tapahtuma houkuttelee Sastamalaan
vuosittain noin 14 000 kävijää.

Juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna
la 2.7.2022 Kiikoisten seurantalon ja
Myllymäen torpan alueella on yhtä
juhlaa: silloin järjestetään Kiikoisten
Purpurit jo 51. kerran.

Ohjelma ja näytteilleasettajat julkaistaan keväällä 2022.

Koko perheen kansanmusiikki-, pelimanni-, tanssi- ja perinnetapahtumassa
joka puolella soi, nurkkasoitto on kunniassa ja jalka nousee kepeästi.

www.vanhankirjallisuudenpaivat.com
Sylvään koulu, Ojansuunkatu 8
Seuraa somessa:
@kirjapaivat

www.kiikoistenpurpurit.fi
Kiikostentie 47

Kätevästi radan
varrella.
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7.

Gregoriana
3. Sastamala
15.–22.7.2022

Olavin
vaelluksen
4. markkinat

Tervetuloa kokemaan Sastamala Gregorianan tunnelma ja taika!

Pyhän Olavin kirkolla järjestetään vanhan ajan markkinat pyhiinvaelluksen
teemalla su 31.7.2022 Tapahtumaan voi
saapua myös vaelluksella Sastamalan
kirkkovaellusta pitkin Karkusta tai
Vammalasta. Tapahtuma alkaa messulla klo 10.00 ja kirkon piha täyttyy
markkinatunnelmasta ihan kuin ennen
vanhaan, on markkinakojuja, työnäytöksiä, esityksiä, opastuksia.

www.sastamalagregoriana.fi

www.sastamalanseurakunta.fi/pyhaolavi

Vuoden 2022 teema Lumoava Brugge jatkaa Kaupungit vetten päällä -sarjaa.
Brugge on pala keskiajan Eurooppaa Belgian kuningaskunnassa satumaisine taloineen ja viehättävine kanaaleineen. Keskiajalla Bruggesta kehittyi tieteen, taiteen
ja kaupankäynnin kehto. 1400-luvun kukoistuskaudella Bruggeen asettui tiedemiehiä, taiteilijoita ja ruhtinaita eri puolilta Eurooppaa luomaan uusia ja innovatiivisia teoksia, jotka ovat säilyneet näihin päiviin asti. Bruggen jälkeen matka jatkuu
Wienin ja Rooman kautta Lontooseen.

Satakunnan
5. 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.
Satakunnan Kansansoutu järjestetään jo 31. kerran Kokemäenjoen upeissa maisemissa 1. – 3.7.2022. Juhlasoutu tarjoaa elämyksiä, extremeä ja euforiaa. Se tarkoittaa fyysistä haastetta, jännitystä, yhdessäoloa, tuttujen tapaamista, kauniita maisemia ja henkistä kulttuuriravintoa. Moni souturyhmä on innostunut ensimmäisellä
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.

6.

Tyrvää
jazz

Sastamalan Kivinavetassa jatsataan
jälleen 9.–11.9.2022 mielenkiintoisten
esiintyjien rytmittämänä. Musiikkijuhlat
alkavat perjantaina ja jatkuvat aina sunnuntain jazzbrunssiin asti. Viikonloppu
on täynnä musiikkia ja herkullista ruokaa. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Tyrvään Pappilan kanssa.
www.tyrvaajazz.fi

Monitaidefestivaali
Honkofest
Keikyän maalaismaisemissa vietetään
eri taiteenalojen ilottelua ensimmäistä
kertaa 21.–24.7.2022. Satavuotiaat
Honkolan entiset koulurakennukset ja Heimolan maamiesseuran talo
sekä uusi teatterirakennus luovat
idylliset olosuhteet tapahtumalle.
Omaleimaisten taiteentekijöiden potpuri kumpuaa teatterista, musiikista,
elokuvista, käsitetaiteesta, kuvataiteesta, sanataiteesta, tanssista ja kuvanveistosta. Festivaalin ohjelmistossa on
valinnanvaraa kaikenikäisille, myös
lapsille.

8.
Riitta
Nelimarkan
Hassuna
Kivinavetassa
Kesällä 2022 Riitta Nelimarkka luo Art
Pappilan Kivinavettaan lumoavan maailman uskomattoman värikylläisillä ja
kiehtovilla teoksillaan. Nelimarkan
retrospektiivinen Hassuna-näyttely esittelee laaja-alaisesti taiteilijan samettigobeliineja, villareliefejä, fotomontaaseja, lasiteoksia, maalauksia sekä
piirustuksia 11.6.–21.8.2022
www.artpappila.fi
Jaatsinkatu 2

www.honkofest.fi
Honkolantie 23

9.
Kesäteatterit
Tarkistathan tilanteen
aina kesäteatterin
omilta sivuilta
Kiikoisten kesäteatteri
www.kiikoistenkotiseutuyhdistys.fi/
kesateatteri

Kelarannan kesäteatteri
Suodenniemellä
www.suodenniemi-seura.fi/
suodenniemi-viikko
Romulan taiteellinen teatteri
www.romulantaiteellinenteatteri.com

Rämsöön kesäteatteri
www.ramsoo.fi/kesateatteri
Vesarannan teatteri
www.vesarannankesateatteri.com

10.

Tyrvään Pappilan amfiteatteri
www.tyrvaanpappila.fi

Lisää isompia ja
pienempiä tapahtumia pitkin
vuotta Visit Sastamalan
tapahtumakalenterissa
www.visitsastamala/tapahtumakalenteri
Sekä somekanavissa:
facebook.com/visitsastamala
instagram.com/visitsastamala

www.kansansoutu.fi
Lähtöpaikka pe 2.7. Sylvään ranta, Marttilankatu 22
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Vesien syleilyssä,
lähellä luontoa
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. Vesillä
liikkumiseen on tarjolla välineitä eri
puolilla kaupunkia. Voit vuokrata suppilaudan, soutuveneen, kajakin, inkkarikanootin, vesijetin, moottoriveneen tai
isommalla porukalla jopa jättikanootin
tai kirkkoveneen. Melomiseen suositte-

lemme erityisesti Ellivuorta, Otamusta
ja Saikkalanjokea.
Kokemäenjoki halkoo maantieteellisesti laajaa kuntaa. Vaikkei autoilija,
pyöräilijä tai kävelijä kulkisi aivan rantaviivan tuntumassa. Kun 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,

Muistathan,
että Sastamalaan
voit saapua
pyörän kanssa
myös junalla tai
bussilla.

muualla Suomessa harvinaista petokalaa. Hyvällä tuurilla iltaisin näkee kymmeniä toutaimia hyppimässä. Vuosittain
Sastamalan vesillä käydään Majava Cup
-vetouistelukilpailua.

Pyörällä
Kauniita maisemia voi ihailla myös
pyörän päältä. Monenlaisia reittiehdotuksia ja ladattavia karttoja löydät
sivustoltamme aktiviteettien kohdalta.
Reitit kulkevat idyllisiä hiekkateitä
ja ripeämpiä asfalttiteitä kauniiden
maisemien läpi ja useimmiten veden
äärellä. Kartoille on merkitty taukopaikkoja, nähtävyyksiä, palveluita ja
vaikkapa uimapaikkoja. Matkan varrella on myös kesäkahviloita, tarkista
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aukiolo aina kohteiden omista tiedoista.
www.visitsastamala.fi/
pyoraily-sastamalassa
Kesällä 2021 liityimme myös upeaan
Järvien reittiin kun PyhäNäsi -reitistö
laajeni. Reittimme Rautareitti jakautuu
Rautaveden- ja Kuloveden kierroksiin.
www.pyhanasi.fi
Rautareitti kulkee myös pitkin Pyhän
Olavin mannerreittiä, joka on osa
Sastamalan kirkkovaellusta.
www.pyhanolavinmannerreitti.fi

Katsele ja kuuntele lintuja

Liekoveden kiertäminen, vaikka pyöräillen. Pysähdy ainakin Vaunusuolla,
Vaneritehtaan rannassa ja Nokkakylässä, hyvillä lintupaikoilla. Rautaveden puolella suunnan voit ottaa kohti
Heinoon maaseutua. Alkukesän varhaisena aamuna yölaulajia on jännittävä
kuunnella Sastamalan Pyhän Marian
kirkon pihassa. Myös merikotkia näkyy
säännöllisesti kiertelemässä vesiemme
yllä.
Keikyän Villilässä saatat nähdä
Pirkanmaan ensimmäisiä hyyppiä,
kottaraisia, uuttukyyhkyjä. Lähellä
on kuuluisana lintuseutuna tunnettu
Puurijärven ja Isonsuon kansallispuisto.

Myös linturetkeilijät arvostavat Sastamalaa. Kelpo reitti on esimerkiksi
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Luontokohteet

Ritajärven luonnonsuojelualue

Otamus

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.

Reittien varrella on useita tulentekopaikkoja ja kuivakäymälöitä,
Valkeajärven ja Ylisen Ritajärven välisellä kannaksella myös laavu. Puita
voi poimia mukaansa Paavinhatun
taukopaikalta.

Jylhien maisemien Otamus Mouhijärvellä on asukasyhdistyksen ylläpitämä ”elämyspuisto”. Alueella on tunnelmallinen kesäkahvila, kallioinen
uimaranta, laavu, grillauspaikkoja,
veneenlaskupaikka ja vierasvenelaituri.

Lapset ja lapsiperheet ovat antaneet
paljon kiitosta vaihtelevasta, mielenkiintoisesta maastosta ja ennen kaikkea
kulkua helpottavista pitkospuista ja silloista. Ritajärvellä suositaan roskatonta
retkeilyä, jolloin eväiden kääreet otetaan mukaan myös kotiin päin.

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 tai toisin päin. (reitin pituus 11 km).

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
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.

www.facebook.com/
Ritajarvenluonnonsuojelualue
Ritajärventie 358, retkeilyalueen pääsisäänkäynti ja yksi kolmesta pysäköintipaikasta. Huom. navigaattorilla
saapuvat, oikea tie Ritajärvelle kulkee
Sastamalantien (249) ja Horniontien
kautta.

Syksyisin järjestettävän Arvon askel
-ulkoilutapahtuman lenkki (20 km) kulkee Jyränvuoren, Nohkuan, Tyrisevän ja
Pakkalan kylien kautta.
www.otamus.fi - Otamussillantie 65

Kuasman kiäppi
Kiikoisissa Kuorsumaan kylän ja Kuorsumaanjärven kiertävällä patikkareitillä
näet järvi-, metsä- ja suomaisemia, kuulet luonnon ääniä ja haistat tuoksuja, saat
tarkkailla eläimiä, kasveja ja muita pieniä
ihmeitä.

Kyläseuran toteuttama Kuasman kiäppi
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.
https://www.visitsastamala.fi/
kuasman-kiappi-patikkareitti

KYSY

opastuksista!

www.visitsastamala.fi/Luontokohteet

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

Lisää tietoa:

www.visitsastamala.fi > Näe ja koe > Aktiviteetit
www.retkipaikka.fi (Otamus, Pirulanvuori,
Ritajärvi ja Kuasman kiäppi)
www.vammalanretkeilijat.net
www.kalaan.fi

Keikyän
riippusilta

Pirulanvuoren
näkötorni

Keikyän riippusilta on Suomen pisin puurakenteinen riippusilta, sen pituus on
228 m ja leveys 165 cm. Kokemäenjoen
ylittävä kevyen liikenteen silta yhdistää Peevolan kylän Pehulaan ja kulkee
Äetsän voimalaitoksen itäpuolella.

Maantieteellisesti laajalle levittäytyvässä Sastamalassa on yltäkylläisesti
komeita maisemia ja oivia paikkoja niiden ihailemiseen. Pirunvuorelle kiipeät
Karkussa, Pirulanvuoren näkötorniin
Suodenniemellä.

Silta on remontoitu vuonna 2021
Korjausurakan otti vastuulleen perinneyhdistys Keikyän Perikunta ja remontti
tehtiin talkoilla. Sillasta on tullut suosittu
pistäytymispaikka myös kaksipyöräisillä
kulkeville.

Pirulanvuoren 15 metrin korkuisesta tornista avautuu pysäyttävän kauniit järvi- ja
metsänäkymät. Tiesitkö, että sama maisema on ikuistettu suomalaiseen euron
kolikkoon?

www.visitsastamala.fi/keikyan-riippusilta
Myllytie 22, 32740 Sastamalan Keikyässä
Kokemäenjoella, Myllytien ja Peevontien
välissä.

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

Vehmaanniemi
Seitsemän hehtaarin kokoinen perinnemaisema-alue sijaitsee lähellä
Sastamalan keskustaa. Rautaveteen
työntyvää Vehmaanniemeä kiertää luontopolku, jonka varrella on muun muassa
useita rautakautisia hautaröykkiöitä.

Natura-verkkoon kuuluvaa aluetta on
hoidettu WWF:n niittotalkoilla, kesäisin
maisemaa hoitavat laiduntavat lampaat.

Kutalan Kasino
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. Perjantaisin järjestetään
suosittu kylätori, maanantaisin kokoontuvat motoristit, pitkin kesää on erilaisia
tapahtumia.
www.kutala.net/kasino
Kutalantie 783

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

Tampereentie 258

• kohdeopastuksia
• kävely- ja bussikierroksia
• rooliopastuksia
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Pyöräilyreitit
Sastamalassa
Pyöräily on suosittu tapa liikkua lähiympäristössä ja luonnossa. Pyöräillessä voi ihailla
omaan tahtiin Sastamalan kauniita maisemia ja saada samalla liikuntaa. Reiteillä voi
nauttia esimerkiksi Rautaveden tai Liekoveden järvimaisemista, Ellivuoren ja Häijään
jylhästä maastosta tai kylien idyllisestä maaseudusta.

Tarkemmat kuvaukset karttoineen ja lisää reiteistä osoitteessa:
www.visitsastamala.fi/pyoraily-sastamalassa
Ellivuori–Otamus–Häijää 15,5 km
Ellivuori–Ritäjärvi 40,7 km
Kuuden sillan lenkki 22,5 km
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Vaununperä–Kaukola–Tyrväänkylä 26,6 km

Otamus

Liekovesi–Kiikka–Keikyä 33,8 km
Rautaveden kierros 40,2 km
Stormi–Houhajärvi 45 km
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Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

Karkku

Ritajärven
luonnonsuojelualue

visitsastamala.fi
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Lasten kanssa voi eri puolilla laajaa Sastamalaa nähdä, kuulla, kokea
ja puuhata vaikka mitä. Eläytyä satujen maailmaan Peikkovuorella,
kiipeillä tai lasketella Ellivuoressa, rapsutella lampaita kotieläinpuistoissa
tai seikkailla Herra Hakkaraisen nimikkotalossa. Myös seudun monet
luontopolut sopivat lapsiperheille. Kaalisaaren alue on hauska leikkipaikka
pienille ja hieman isommat viihtyvät skeittipuistossa ja hyppytornissa.
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Ellivuori Resort

lenkki

Lakeside Golf

Elämyksiä ja
seikkailuja lapsille

Herra Hakkaraisen talo

Pukstaavi

Herra Hakkaraisen talo perustuu rakastetun lastenkirjailija Mauri Kunnaksen
tuotantoon. Herra Hakkarainen viehättää ihastuttavalla tavallaan kävellä läpi
Kunnaksen kuvittamien maailmojen
niiden tapahtumista sen kummemmin
piittaamatta. Hän on Sastamalan (ja
ehkä jopa koko maailman!) tunnetuin
unissakävelijä.

Herra Hakkaraisen talon naapurissa on
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi.
Molemmissa kohteissa on lapsenmielisten arvostama periaate: ”Saa koskea”.
Pukstaavissa järjestetään lapsille suunnattuja teemakierroksia ja elämyksellisiä seikkailuja. Työpajoissa pääsee itse
tekemään käsillään.
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Herra Hakkaraisen talossa on mahdollisuus leikkiä kotia Herra Hakkaraisen
omassa kodissa, miekkailla kuin ritarit
ritarien salissa lohikäärmeen tarkkailevan katseen alla, vierailla avaruudessa

tutustumassa niin planeettoihin kuin
avaruusmatoihinkin sekä nautiskella
rauhallisesta 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 kolmipyöräisineen on avoinna säiden mukaan
keväästä syksyyn.

www.pukstaavi.fi
Marttilankatu 12

www.herrahakkaraisentalo.fi
Marttilankatu 10

Keikyä
10 | Matkailuesite 2022 12| Sastamala

Ylistenjärvi
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Ratkaise kadonneen
mestariteoksen salaisuus!

Peikkovuori

Pakeneman kolme pakohuonetta
Pystytkö pakenemaan 60 minuutissa? Olet ryhmäsi kanssa vieraassa huoneessa ja
kello käy. Paine kasvaa kellon lähestyessä aikarajaa ja kaikkien jäsenten on tehtävä parhaansa, jotta pakeneminen olisi mahdollista.
Pakeneman maine pakohuoneiden huippukohteena on kirinyt kauas ja uusi
2020 avattu Tatu ja Patu -pakohuone
on ollut suosittu mysteerikohde.
Käyttöohjeeksi sopii ihmettely ja
kokeilu. Pakohuoneet sopivat sekä
perheille että aikuisporukoille,
vaihtoehtoina Tatu ja Patu, Casino
Iisa ja Lelumuseo.
www.pakenema.fi
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Myös
nuoriso
viihtyy
Sastamalan
pakohuoneissa!

Ellivuori

KIVINIITYN KOTIELÄINPUISTO
Haluatko silitellä lampaita, syöttää vasikalle ruohoa tai muuten vain seurailla tuttuja maatilan eläimiä? Tiedätkö miltä näyttää alpakka, degu, mufloni tai laama?
Kaikkia näitä ja monia muita eläimiä voit ihastella Kiviniityn kotieläinpuistossa
Mouhijärvellä. Kauniina kesäpäivänä elämyspuistossa kuluu helposti koko päivä.
Lapsille on myös ponitalutusta, trampoliineja ja pomppulinnat sekä polkuautoja.
Puistossa on kesäkahvila sekä useita grillikatoksia, joissa voi grillata ja syödä omia
eväitä. Kotieläinpuisto on kesällä avoinna päivittäin.

Laskettelukeskus sopii koko perheelle,
koululaisryhmille ja harrastustaan aloitteleville. Ski Center Ellivuoren monipuoliset rinteet sijaitsevat aivan hotellin
läheisyydessä, talvella suksilla ja laudoilla, kesällä pyörällä Bike parkissa.

www.kiviniitty.fi
Iirolantie 108

Suomalaisen kirjan museo Pukstaavin Kadonnut mestariteos -pakohuoneessa
sukelletaan kirjan luomisprosessiin. Kyseessä ei ole tyypillinen museonäyttely vaan
pakohuone, jossa pääsee osaksi jännittävää seikkailua. Astu kirjailijan saappaisiin ja ratkaise kadonneen mestariteoksen salaisuus! Sisältyy museolipun hintaan.
www.pukstaavi.fi

Sastamalassa on toiminut jo pitkään rakastettu Kiviniityn
Kotieläinpuisto Porintien läheisyydessä. Eläinten suosio
ei koskaan lakkaa ja nyt lapset pääsevät useampaankin
kohteeseen tutustumaan ja rapsuttelemaan eläimiä.

Ellivuoren hotellilta lähtee polku kohti
Peikkovuorta ja Emil Danielssonin
Kivilinnaa. Syvällä metsässä jylhien
kallioiden juurelta löytyy jännittävä
Peikkovuori. Peikkokylästä löytyy
suuri Kanto, Peikkolato ja peikkoja.
Satumaisessa metsässä voi etsiä peikkoja virtuaalilaseilla, kuunnella satua,
askarrella, peikkoilla ja piipahtaa
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

EKOJÄRVEN TILA
Ekojärven farmilla kasvatetaan ylämaankarjaa. Maatilalla on nyt myös kotieläinpiha, jossa sinua tervehtii laajempi kirjo asukkaita. Alueella on tilapuoti, kesäleirejä
sekä monia tapahtumia ympäri vuoden.
www.ekojarventila.com
Ekojärventie 192
TAABEN FARMI
Taaben farmin kuonolliset, nokalliset ja ötökät löydät Kärppälästä. Taaben farmilla
monenmoiset otukset saavat kulkea alueella vapaasti ja ovatkin varsin seurallisia.
Varaa mukaan voikukan lehtiä, ne ovat monien herkkua!

Ellivuoren alueella on monipuoliset
mahdollisuudet ulkoilla, liikkua ja harrastaa kaikkina vuodenaikoina.

Amazing Outdoors tarjoaa liikunnallisia
elämyksiä ja vuokraa välineitä alueen
aktiviteetteihin niin pienille kuin isoillekin. HighPark-kiipeilypuistossa on eritasoisia ratoja. Pienimmille lapsille on oma
kiipeilykylä, jossa tenavat seikkailevat
turvaverkkojen varassa.
Hotelli ja Amazing Outdoors
www.ellivuoriresort.fi
Ellivuorentie 131
Laskettelukeskus
www.ellivuori.fi
Karkunkyläntie 600

www.taabenfarmi.fi
Ritvaniementie 1

Lisää isompia ja
pienempiä tapahtumia
www.visitsastamala.fi

→ näe ja koe → lapsiperheet
→ näe ja koe → luontokohteet
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Ellivuori Resort
Uudistuva Ellivuori Resort, 40 minuuttia Tampereelta, tarjoaa
monipuoliset puitteet sekä yritysasiakkaiden tarpeisiin, että
vapaa-ajan viettoon. Ellivuori Resort sijaitsee kauniin luonnon
helmassa, järvien ympäröimänä, Kuloveden rannalla.
Koko Ellivuori Resortin alue uudistuu
voimakkaasti. Alueelle rakennetaan
jatkuvasti uusia kohteita, huviloita ja
huoneistoja sekä aktiviteettitarjontaa
laajennetaan sisälle ja ulos.
Monipuoliset tilamme mahdollistavat
niin pienien kuin suurienkin tilaisuuksien järjestämisen.
Luontoreitistöä on rakennettu ja parannettu laavu- ja muine taukopaikkoineen. Retkelle pääset vaivattomasti
pääovelta; omatoimisesti tai yhdessä
oppaan kanssa.

Ritajärven, Otamuksen ja Pirunvuoren
-luontoreitit sijaitsevat lähellä.
Vuoteen 2025 mennessä alueelle rakennetaan noin 600 uutta petipaikkaa lisää.
Alueella palvelee myös caravan-alue
VuoriCaravan.
Päärakennuksen läheisyydessä voit
hypätä seikkailupuistoon kiipeilemään,
minigolf-radalle kisaamaan tai letkeästi hohtokeilaamaan. Kesäaikana on
lisäksi runsaasti vesiaktiviteettejä tarjolla ja omalla veneellä saapuvalle
myös vierasvenelaituri.

enemmän. Alueelta löytyy niin ryhmille
kuin yksittäisille vieraille tekemistä ja
touhua koko vierailun ajaksi.
Kokoukset ja tyky-päivät ovat osa
Ellivuori Resortin arkea. 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

Pirunvuori ja
Danielssonin
kivilinna
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
kaupungin kulttuuripalvelut pitää
Kivilinnaa auki kesäisin. Tiloissa on
vaihtuvia taidenäyttelyitä. Ympäri vuoden Pirunvuoreen ja Kivilinnaan voi
tutustua paikallisoppaan johdolla.
Parituntinen kävelykierros opastuksineen maksaa 120 euroa. Varaukset
matkailu@sastamala.fi

Hyvinvointi- ja liikuntapalveluita sekä
viihde- ja kulttuuritarjontaa on entistä

www.visitsastamala.fi/
pirunvuoren-kivilinna
Ellivuorentie 131 (huom. pysäköintipaikalta lähtee noin kilometrin
mittainen polku ylös Kivilinnalle)

Amazing
Outdoors

Ski & Bike
Center

Ellivuori Resort, Pirunvuoren maastot
sekä Rautaveden vesistö luovat upeat
ja monipuoliset puitteet monenlaiseen
aktiviteettiin. Alueella on mahdollista
meloa, pyöräillä, patikoida, lumikenkäillä, lasketella, hiihtää, pelata padelia ja paljon muuta - joko ohjattuna
ryhmänä tai itsenäisesti varusteet vuokraten. Ainutlaatuinen luonto tarjoaa myös
ympäristön rentoutumiseen, palautumiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Laskettelukeskus sijaitsee hotellin välittömässä läheisyydessä. Siellä on kuusi
valaistua ja lumetettua rinnettä, vaikeusasteet vihreästä mustaan.

Ohjelmapalveluista ja aktiviteeteista
alueella vastaa Amazing Outdoors, jolla
on pitkä kokemus erilaisten elämyskokemusten tuottamisesta ryhmille.
Amazing Outdoors tarjoaa toiminnallisia
seikkailuja, laajan kattauksen liikunnallisia aktiviteetteja sekä rentoutumiseen
ja mindfulnessiin pohjautuvia sisältöjä.

Ski Center Ellivuoren neljä ankkurihissiä nostavat laskettelijoita ylös, lastenrinteessä on sompahissi ja pikkuväkeä
kyyditsee Pinoccio-hissi. Ski Centerissä
toimii myös hiihtokoulu lasketteluun ja
lautailuun, vuokraamosta saa välineitä
molempiin. Kesäisin ja syksyllä hotellinpuoleinen hissi toimii hissipyöräilijöitä
palvellen. Rinteillä on useita alamäkipyöräilyyn soveltuvia eri tasoisia ratoja.
www.ellivuori.fi
Ellivuorentie 131
Karkunkyläntie 600

Vuokrausvalikoimiin kuuluvat sähköfatbiket, kajakit, SUP-laudat ja liukulumikengät.
Kesäkaudella alueella on toiminnassa
High Park, joka on puihin sekä tolppien
varaan rakennettu kiipeilypuisto vaijerija köysiratoineen.
www.ellivuoriresort.fi/akitiviteetit

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

visitsastamala.fi
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Kirkkojen
kaupunki
Sastamalassa on peräti yksitoista kirkkoa.
Kaksi vanhinta on rakennettu keskiajalla,
toinen remontoitiin tulipalon jälkeen
vuosituhannen taitteessa.

Tyrvään Pyhän
Olavin kirkko

Tyrvään
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.

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.

Muutaman kilometrin päässä
keskustasta sijaitseva kirkko on
avoinna kesäkuukausina avoinna
su–pe 22.5.–31.8.2022 klo 11–16
sekä syyskuussa su klo 11–16

Suomessa on vain kaksi kaksitornista
kirkkoa, Tyrvään kirkko ja Johanneksen
kirkko Helsingissä.
Avoinna 1.6.–31.8.2021
arkisin (ma–pe) klo 9–15

Sastamalan
Pyhän Marian
kirkko
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 su–pe 22.5. –31.8.2022
joka päivä klo 11–16
Sastamalan kirkon tie 119

Kirkkokatu 1
Kallialan kirkkotie 50
Parhaat palat
• Kirkonrakentajien käsityön jälki
kirkkosalin kaikilla puupinnoilla
• 101 uutta maalausta
• Koko vanhankirkonmäki,
Rautaveden kansallismaisema ja
Kallialan kylämiljöö

KYSY

opastuksista!
• kohdeopastuksia
• kävely- ja bussikierroksia
• rooliopastuksia
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Kirkkojen
opastukset
Sastamalan seurakunasta
09 521 9090 tai
kirkkoherranvirasto@
sastamalanseurakunta.fi

Muut
kirkot

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

Avoinna 1.6.–31.8.2021
arkisin (ma–pe) klo 9–15

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

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

Lue lisää:
www.facebook.com/pyhaolavi

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

visitsastamala.fi

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

Ajankohtaiset
tapahtumat ja muuta
mukavaa osoitteessa

Seuraavalta aukeamalta löydät Sastamalan keskustakartan sekä

visitsastamala.fi

ilmoitussivuilta lisätietoja ja osoitteet karttoihin merkittyihin käyntikohteisiin.

Nähtävyyksiä, käyntikohteita
ja aktiviteetteja
1.

2.
6.
7.
8.
33.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Ellivuori Resort
Ellivuoren Rantavilla
Amazing Outdoors
Antiikkitapahtuma Ellivuoressa
Ellivuori Ski Center
Kinnalan Koukku
Pirunvuoren Kivilinna
Otamus
Villa Royal
Tyrvään kirkko
Sastamalan Pyhän Marian kirkko
Sastamala Gregoriana
Karkun kirkko
Keikyän kirkko
Kiikan kirkko
Kiikoisten kirkko

55.
56.
57.
58.
60.
63.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
77.

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

72

33
18

58 60

25
54

55

15

68

37

26

Ostoksille

69

50

36.
37.
40.
41.
44.
47.
48.
74.

Virrin tila
Murajan tila
B&B Kommee Kurki
Lantula-talo
Wanha-Harsu
Välimäen tila
Rudolfin Keidas
Mattilan Majatalo

1

7
74

53

14
66

52

2
56

34
11

70
35

48

41

49

36

22

77

47

40

71

18 | Matkailuesite 2022 | Sastamala

67

32

6

Majoitusta, ruokaa ja kahvia
Kiskokabinetti
Tuomiston kartano
Herkkujuustola
Kinnalan Koukku
Pirasen Luomutila
Haapaniemen Pidot
Majatalo Sinun Tähtesi

16
51

18. Pesosen Mehiläistarhat
22. Nahkapaja Eliisa Marjaana
25. Kotimäen tila
31

11.
26.
27.
31.
32.
34.
35.

8

44

63

14. Maasta Ceramics
15. Lasistudio Jan Torstensson Oy
16. Grafiikanpaja Anne Mäkelä

27

57
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Sastamalan keskusta

VAMMALA
Nähtävyyksiä, käyntikohteita
ja aktiviteetteja
5.
9.
10.
13.
48.

Kulttuuritalo Jaatsi
Herra Hakkaraisen Talo
Vanhan kirjallisuuden päivät
Pukstaavi
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko

49.
59.
61.
65.

48

59

75

65
24

43

5
30

Tyrvään kirkko
Vexve Areena
Linja-autoasema
Rautatieasema
49

9 13 17
45 28
20

Ostoksille
17.
19.
20.
21.

Ihanien tavaroiden kauppa
Laukkutila Ihanamäki
Tyrvään Kirjakauppa
Kalliokoski

38 39
75. Casa Rosalin
Salon lakkitehdas
Joturoti design

42

21

10
61

29
46

Majoitusta, ruokaa ja kahvia
23.
24.
28.
29.
30.
38.

Bistro Sastamala
Kestikievari Liekoranta
Kahvila Pukstaavi
Hopunkallion ravintola
Tyrvään Pappila
Pyymäen leipomo

39. Putiikkihotelli Pyynpesä
42. Laiturikahvila
43. Tervakallio Camping
ja Tervahovi
45. Vammalan Seurahuone
46. Pitopalvelu Vehmaan tila

23

38

19
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Tyrvään pappila 100 vuotta!

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.
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Kotomaata
oppaan kanssa
Sastamalassa
Sastamalan ammattitaitoiset
auktorisoidut oppaat avaavat niin
matkailijan kuin paikkakuntalaisenkin silmät näkemään enemmän.
Bussi- ja kävelyopastuksilla
tarjoamme sinulle ja ryhmällesi
historian havinaa ja mielenkiintoisia tarinoita nykypäivääkään
unohtamatta. Meiltä sujuvat
myös rooliopastukset ja murrekiarrokset Tyrvään murteella.
Lähde opastetulle kierrokselle
ja kuulet enemmän.
www.sastamalanoppaat.fi
oppaat@sastamalanoppaat.fi
Opaspalvelumme sinulle
välittää Sastamalan Matkailu,
puh. 0400 229 142,
matkailu@sastamala.fi

Sastamalan keskustassa, Liekoveden
rannalla on yksi Suomen kauneimmista ja tyylikkäimmistä pappiloista.
Tyrvään Pappila yhdistää herkullisen
ruoan, taiteen ja elämykselliset tapahtumat ympäri vuoden. Kesäaikaan
käytössä on myös vehreä terassi sekä
elävän musiikin ja teatterin amfiteatteri. Puutarhassa pääset tutustumaan
kukkaloiston lisäksi eri taiteilijoiden
veistoksiin.
Vuosi 2022 on Tyrvään Pappilalle
yhtä juhlaa, sillä rakennus täyttää 100
vuotta. Juhlavuosi tulee olemaan täynnä toimintaa ja tunnelmaa! Tyrvään
Pappilan upea historiallinen 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
siitä, että asiakkaat pääsevät
nauttimaan uusista makuelämyksistä ja unohtumattomista menukokonaisuuksista.
Ruoat valmistetaan lähellä
tuotetuista raaka-aineista paikallisia erikoisuuksia hyödyntäen. Pappilan luonteikkaat viinit

ovat omaa maahantuontia Euroopan
pieniltä viinitiloilta.
Tyylikkäät tilat tarjoavat upeat
puitteet onnistuneisiin juhliin sekä
inspiroiviin kokouksiin. Ryhmille järjestetään tilauksesta opastettuja kierroksia Pappilassa sekä ympäröivässä
puutarhassa.
Tyrvään Pappilan vieressä sijaitsevassa
Kivinavetassa järjestetään kesällä 2022
Riitta Nelimarkan laaja retrospektiivinen näyttely Hassuna.

Marskin
salonkivaunu
Kiskokabinetin pihalla on vuodesta 1969
seissyt Mannerheimin Salonkivaunu.
Tämä junanvaunu oli osa marsalkka
Carl Gustaf Emil Mannerheimin toisessa maailmansodassa käyttämää junaa.
Samaisessa vaunussa Mannerheim ja
Hitler neuvottelivat 1942 Mannerheimin
75-vuotissyntymäpäivänä. Vaunu on kesäaikaan avoinna yleisölle ja sinne on
vapaa pääsy.
Pirkanmaantie 1057

www.tyrvaanpappila.fi
Asemakatu 4
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Herkkujuustola
Häijäässä Porintien varressa on reilun
vuoden ajan toiminut vuonna 2002
perustetun Herkkujuustolan uusi näyttöjuustola. Sveitsiläinen juustomestari
Peter Dörig muutti 90-luvulla Suomeen
ja toi mukanaan sukunsa juustonvalmistusperinteet. Hänen perustamansa
perheyritys tuottaa Vilhoa, Hilmaa ja
useita muita erikoisjuustoja lähialueen
maidosta. Monet niistä ovat pärjänneet
erinomaisesti alan kilpailuissa, samoin
tekijä on useasti palkittu.

Funkkistalo

Villa Royal

Vuonna 1938 valmistunut ja 2020 täydellisesti kunnostettu funktionalistista
tyyliä edustava rakennus Sastamalan
kirjakorttelissa kätkee sisäänsä viihtyisän
kahvilan, musiikkisalin sekä galleriatilat
taidenäyttelyille. Kahvilassa pääsee nauttimaan laajasta valikoimasta suolaista ja
makeaa kahvin, teen, viinien sekä oluiden
kera. Kesällä terassi kutsuu viihtymään
rauhallisella sisäpihalla.

Näe ja koe uskomattomien salien,
salonkien ja roomalaisen kylpylän
huikeat sisustukset Suomen ainoassa
kuninkaallisessa huvilassa. Kullatut ornamentit, kattomaalaukset ja eri tyylisuuntien kalusteet loistavat kristallikruunujen valaisemina. Kohteen salit
on sisustettu eri tyylikausien mukaan
ja näin Villa Royalissa on mahdollista
tehdä visuaalinen aikamatka barokista
jugendiin.

toimintoja, jotka tekevät kuninkaallisesta elämyksestä vielä monipuolisemman.

Villa Royal on ainutlaatuinen nähtävyys, jonka on luonut sisustustaiteilija, entisöijä Markku Ellala.
Sukupolvenvaihdoksen myötä Villa
Royaliin on syntynyt uusia palveluja ja

Keväällä avataan myös Villan Matkaparkki matkailuautoilijoille.

Galleriassa järjestetään vaihtuvia näyttelyitä ympäri vuoden. Toisen kerroksen
musiikkisalin konsertit tarjoavat kuulijoille musiikkia laidasta laitaan. Tila soveltuu
erinomaisesti myös juhlien ja kokousten
järjestämiseen.

Kesäkaudella 2022 kuninkaalliseen
huvilaan yksittäiset matkailijat voivat
saapua ilman ajanvarausta. Opastettuja
kierroksia on säännöllisesti kesäaukioloaikojen puitteissa. Opastuksen jälkeen voi nauttia aurinkoisella terassilla tai sisätiloissa uuden Cafe Bar Villan
herkullisia antimia.

www.villaroyalfinland.com
Kortejärventie 200

Tuomiston
kartano

Kulttuuritalo
Jaatsi

Karkussa sijaitsevan vanhan maatilan historia ulottuu 1500-luvulle. Kruununvoudin
virkataloksi vuonna 1848 valmistunut
maatilan päärakennus toimii nykyään
vieraitaan hemmottelevana retriittikeskuksena ja yksityiskotina.

Kulttuuritalo Jaatsi on Akseli GallenKallelan lapsuudenkoti. Jaatsin talo oli
tulevalle taiteilijalle ihanteellinen kasvuympäristö. Taloa ympäröivät ikikuuset ja rannan puolella suuri puutarha.
Pihapiirissä sijaitsivat monet ulkorakennukset. Myöhemmin Jaatsin talo on ollut
Tyrvään kunnan kunnantalona ja vuodesta 1990 lähtien näyttelytilana. Nykyisin
talo toimii Sastamalan kaupungin kulttuuritalona. Siellä järjestetään vaihtuvia
taidenäyttelyitä, pienimuotoisia konsertteja ja muita kulttuuritilaisuuksia.

www.funkkistalo.fi

Vanhakylä Gård
Vanhakylän kartanon uusi elämä sai
alkunsa, kun kaunis puutarha tuotti
omenoita yli oman tarpeen. Syntyi mehustamo, viereen idyllinen kesäkahvila
Väentuvan taloon ja hetken päästä myös
pienimuotoista majoitusta. Väentuvassa
on silloin tällöin myös tapahtumia.
www.vanhakylagard.fi
Kaltsilantie 253
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Tuomisto tarjoaa hurmaavat tilat ja upean tunnelman hyvinvoinnin retriiteille ja
muille ryhmille. Historiaa huokuva miljöö,
kotikeittiön herkullinen kasvisruoka ja
kaunis kansallismaisema ravitsevat niin
sielua kuin kehoa. Kokonaisuus luo mahdollisuuksia elpymiselle, inspiroitumiselle
ja iloiselle yhdessäololle.

Tuotannon lisäksi talossa on ravintola-kahvila Juustotupa, jossa tarjoillaan
ruokaa aamiaisesta illalliseen. Oman
juustolan tuotteet, mm. juustot, kerma
ja kirnuvoi, ovat hyvin edustettuina
sekä lounas- että à la carte -ruuissa.
Juustotuvassa on myös mahdollisuus
tehdä juusto-ostoksia 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
ikkunat. Ryhmille tarjotaan paketteja,
joista omalle ryhmälleen sopivat valitsemalla pääsee tutustumaan paremmin juustolan historiaan ja juustoihin.
Juustotuvassa järjestetään lisäksi erilaisia tapahtumia, juustomestarin brunsseja ja muita vastaavanlaisia erikoistilaisuuksia herkullisten makujen ympärillä.

Avoinna tilauksesta ryhmille. Hyvinvoinnin retriittejä viikonloppuisin ja kesäisin.
Kotimainen ja kansainvälinen ohjelma.

Näyttelyt ovat avoinna yleensä ti–su klo
12–18, ryhmille opastuksia tilauksesta,
varmista ajat Jaatsin sivuilta. Talossa
sijaitsee myös kulttuuripalveluiden ja
Vanhan kirjallisuuden päivien toimisto.

”Juustotupaan ovat tervetulleita paikalliset, ohikulkijat ja juustonvalmistuksesta kiinnostuneet ryhmät. Asiakkaita
pystymme palvelemaan suomeksi,
englanniksi, saksaksi, ruotsiksi ja jopa
japaniksi”, vinkkaa Herkkujuustolan
juustomestari Peter Dörig.

www.tuomistonkartano.fi
Riippiläntie 32, Karkku

www.sastamala.fi/jaatsi
Gallen-Kallelan katu 1

www.herkkujuustola.fi
Kurvosentie 3
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Pukstaavi
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi
sijaitsee Suomen kirjapääkaupungissa.
Pukstaavi on iloinen ja ilmeikäs kirjan koti, jossa viihtyvät kaikenikäiset.
Piipahda käynnilläsi museokaupassa,
istahda kahvilaan nauttimaan vanhan
talon tunnelmasta, osallistu runsaaseen
tapahtumatarjontaan tai vuokraa tilaisuuttasi varten viihtyisä salimme.
Museon näyttelyt valottavat suomalaisen kirjan yli 500-vuotista historiaa.
Päänäyttely Inkunaabelista sähkökirjaan kertoo mm. suomalaisten kotien
kirjahyllyistä, 1600-luvun kirjanpainajien maailmasta sekä mielenkiintoisista
kirjailijakohtaloista. Vaihtuvissa näyttelyissä aiheina ovat mielenkiintoiset kirjakulttuurin ilmiöt ja ihmiset. Kokoelmien
helmiin kuuluu 1400-luvulla painettu
Psalterium, kehtopainate, jonka värikäs
historia vie aikamatkalle Lyypekistä
Sastamalan Pyhän Olavin kirkkoon.

Museo sijaitsee vuonna 1920 rakennetussa apteekkari Bäckmanin talossa.
Pihapiirissä sijaitsee myös Sastamalan
seudun museo. Molempiin museoihin
pääsee samalla lipulla. Kirjakorttelin
vaiherikkaaseen historiaan voi tutustua puutarhasta löytyvän Apteekkarin
aikaan -mobiilipelin kautta.
Pako museosta II – Kadonnut
mestariteos (31.12.2022 asti)
Astu kirjailijan saappaisiin ja ratkaise
kadonneen mestariteoksen salaisuus!
Pukstaavin pakopelimuotoinen näyttely vie kävijänsä matkalle kirjan syntyprosessiin ja haastaa mukaansa luovaan seikkailuun. Sisältyy museolipun
hintaan!
www.pukstaavi.fi
Marttilankatu 12

Sastamalan
seudun museo
Sastamalan seudun museo on yli
80-vuotias kulttuurihistoriallinen museo, joka tallentaa ja esittelee paikkakunnan historiaa. Museo sijaitsee
Tornihuvilassa Suomalaisen kirjan museo Pukstaavin pihapiirissä, ja museoihin pääsee samalla lipulla.
2.10.2021–31.8.2022
Ernomasta! Aarteita
kotiseudultamme
Mitä yhteistä on laskuvarjohyppääjällä, kylpytynnyrillä ja solumuovilla? Tietenkin Sastamala. Sastamalan
seudun museon Ernomasta! Aarteita
kotiseudultamme -näyttely johdattaa paikkakunnan omaleimaiseen
historiaan ja nykypäivään esitellen
Sastamalan seudulle ominaisia kehityskulkuja, innovaatioita ja edelläkävijöitä. Näyttelykävijä kohtaa matkallaan
hämmästyttävän määrän superlatiiveja: ensimmäinen, vanhin, pisin, paras,
suurin, kuuluisin, pienin jne. Historian
ilmiöiden ääripäitä venytetään tyrvääläisellä otteella: varmasti ja vakavasti,
pilke silmäkulmassa.
www.pukstaavi.fi/
sastamalan-seudun-museo
Marttilankatu 12

Suodenniemen kotiseutumuseo
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
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postinjakaja Kalle Pohjan puusta valmistama potkupyörä. Museoon on sisustettu
myös vanhan ajan luokkahuone.
Museo on avoinna kesä-heinäkuussa,
varmista ajat puhelimitse
Puh. 050 467 3392, 040 637 2443
tai kotisivulta
www.suodenniemi-seura.fi
Koippurintie 9, 38510 Sastamala
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MONITAIDEFESTIVAALI

Tule viettämään hauskaa kesäpäivää

Sastamala, Keikyä

Kiviniityn

KULTTUURINAUTINTOJA
SINULLE

OMALEIMAISTEN
TAITEILIJOIDEN
POTPURI

kotieläinpuistoon

Rapsuta eläimiä, ajele polkuautolla, pompi pomppulinnassa ja trampoliinissa, näe taikametsän peikot ja
keijut sekä osallistu lasten talutusratsastukseen tai leiki
leikkialueella. Istu hetki kahvilassa tai valmista eväitäsi grillikatoksissa.
Aukioloajat ja hinnasto löytyvät kotisivuiltamme ja facebookista

LIPUT:
:: € / pv
vv € / p
v
v---v
v €/pv
ryhmähin
n
honkofe at:
st.fi

www.kiviniitty.ﬁ

*avajaiskulkue
* Litku Klemetti
* Antti Autio
* Jussi Syren & the
&
Groundbreakers
book
Face ram:
g
* lasten ohjelmaa
Insta OFEST
K
* Rebecca & Luna -laamat
HON
* Sysien syleilyelokuvatrilogian ensi-ilta

KATSO
KOKO OHJELMA, LIPUNMYYNTI JA MAJOITTUMINEN: HONKOFEST.FI

21. - 24.7.2022

8

HONKOLANTIE 23, SASTAMALA

Otamus lähelläsi, koe elämys

HONKOLAN
KULTTUURI- JA KIERRÄTYSKESKUS

Häijään koulupiirin asukasyhdistyksen ylläpitämältä virkistysalueelta
löytyy mm. luontopolku, eri pituisia kävelyreittejä, vierasvenelaituri,
veneenlaskupaikka, puhdasvesipiste, nuotiolaavu, kalastusmahdollisuus,
pöytä-/penkkiryhmiä, kesäaikaan OTAMUS-kahvila palvelee asiakkaita.

KULTTUURITAPAHTUMIA
HUUTOKAUPPAHUONE, KIRPPUTORI
HONKOLA GUESTHOUSE

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

Tapahtuma on
pääsymaksuton!

www.otamus.fi
www.facebook.com/otamuskahvila

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

Vanhan
kirjallisuuden päivät
1.–2.7.2022 Sastamalassa

Tapahtumassa antikvariaatteja sekä uuden kirjan
myyjiä ympäri Suomea. Tule tekemään kirjalöytöjä
sekä nauttimaan laadukkaasta ohjelmasta.

www.vanhankirjallisuudenpaivat.com
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Vuoden 2023 tapahtumapäivät 30.6.–1.7.2023

Kuva: Niko Tiainen
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Kadonnut mestariteos

7

Taidetta maatuvista materiaaleista

Ernomasta!

PAKO MUSEOSTA II PAKOPELI

Aarteita kotiseudultamme

20.4.2021–31.12.2022

2.10.2021–31.8.2022

77

HEIDI PIIPPO &
SANNA RISTOLAINEN
PIRUNVUOREN KIVILINNA
Ellivuorentie 131, Sastamala
(pysäköintialue)

AVOINNA / TAIDENÄYTTELY:

1.7.-31.7.2022
joka päivä klo 11-17
KIVILINNA: kesä- ja elokuun
viikonloput klo 11-17

Vapaa sisäänpääsy!

Suodenniemen kotiseutumuseo

60

70

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.

SASTAMALAN KIRJAKORTTELI • MARTTILANKATU 12
Liput 0€/4€/8€/Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy
www.pukstaavi.fi • info@pukstaavi.fi
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Herra Hakkarainen
unissakävelee
koulujen loma-aikoina!

Vieraile verkkokaupassamme:
kauppa.herrahakkaraisentalo.fi
Herra Hakkaraisen talo on avoinna ympäri vuoden!
Ajantasaiset pääsylippuhinnat ja aukioloajat löydät nettisivuiltamme:

herrahakkaraisentalo.fi
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.

Parasta golfia kahdella kentällä Sastamalan kulttuurimaisemissa!

Kuvat: Visit Tampere, Laura Vanzo

Fac

ebo

Avoinna kesällä joka päivä 10–17
(1.6.–15.8. )
Muina aikoina ti–la 10–16, to 10–18

Tervetuloa leikkimään
Herra Hakkaraisen
taloon Sastamalaan!

perustuva
Mauri Kunnaksen kirjoihin
skan
talo on täynnä leikkiä ja hau
avoinna
pitoa. Touko–lokakuussa
hurjan
myös Herra Hakkaraisen
ineen.
uto
kua
pol
ha
opi
hauska aut

Tervetuloa tutustumaan
tai poikkea lounaalle!
03 512 9500

WWW.LAKESIDEGOLF.FI

SASTAMALANTIE 1901, 38100 SASTAMALA
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ENEMMÄN ELÄMYKSIÄ

www.ellivuoriresort.fi

Tervetuloa viihtymään!
Monipuoliset herkut
niin isoon kuin
pieneenkin nälkään.
Lapsille oma ruokalista.
A-oikeudet.

• sales@ellivuori.fi • 03 51 922

AVOINNA
KESÄLLÄ:
su-to
10 – n. 22
pe-la
10 – n. 24

Hotelli-Ravintola
Lounastarjoilu
A la Carte
Juhlapalvelut
Kokouspalvelut
Tanssia,
elävää musiikkia

AMAZING OUTDOORS

AKTIVITEETTEJA JA VÄLINEVUOKRAUKSTA
YMPÄRI VUODEN

ELÄMYKSIÄ

TUNNELMALLISIA SAUNOJA JA
MIELEENPAINUVIA KOKOUSTILOJA

vammalanseurahuone.fi

laiturikahvila.fi

Puistokatu 4, Sastamala, puh. (03) 51 941
SG-SASTAMALA MATKAILULEHTI 180X120.pdf

1

16.11.2021

Keidas
keskellä
kaupunkia

Rautavedenkatu 20, Sastamala, puh. 040 168 0401
1.59

12

LUMOAVA
BRUGGE
15.–22.7.2022

HOTELLI-RAVINTOLA ELLIVUORI
TASOKKAAT RAVINTOLA- &
KOKOUSPALVELUT

ELLIVUORI SKI CENTER

KOKO PERHEEN LASKETTELUKESKUS
JA BIKEPARK
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VUORICARAVAN
LEIRINTÄALUE PALVELEE
YMPÄRI VUODEN

RANTAVILLA JA VILLA AALTO
KORKEATASOISIA KOKOUSJA MAJOITUSTILOJA

www.sastamalagregoriana.fi
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Kinnalan Koukku

33

6

Suojeluskunta- ja lottamuseo

SINÄ PELASTIT MINUT

Puh. 050 401 1006
www.kinnalankoukku.fi

Tutustuminen kuninkaalliseen huvilaan

Evankeliumijuhla Karkussa 1.–3.7.2022

Näe ja koe salien, salonkien ja roomalaisen kylpylän
huikeat sisustukset.
Ohjattu kierros (n. 20 min.) huvilassa tasatunnein kesän
aukioloaikoina yksityishenkilöille.
Ryhmille omat esittelyt etukäteisvarauksella ympäri vuoden

www.evankeliumijuhla.fi

T UL E J A K OE SAUN AMAAILMA
Tä äll ä r i i ttä ä te k e m i stä !

71

Cafe Bar Villa ja aurinkoterassi
Nauti virvokkeita, kahvia, olutta, viiniä sekä pieniä
suolaisia ja makeita herkkuja
Anniskeluoikeudet

Villan Matkaparkki matkailuautoilijoille

8 Saunaa

Kultahippuja
Aktiviteetteja
Offroad
Pöydän antimia

Kokoustiloja

Majoitusta maalaismiljöössä
Palju

10 paikkaa 1-3 yön pysähtymiseen
Sähkö, suihku- ja wc- tilat, harmaan veden ja kemssan
tyhjennys
Idyllinen puusauna oleskelutilalla ja vilvoitteluterassilla
Varaa paikkasi online verkkosivuiltamme

Galleria-shop
Tee ostoksia rustiikissa hirsipintaisessa butiikissa
Shoppaile matkamuistoja, tuliaisia, taidetta ja
taidekäsitöitä

Lue koko saunamaailman tarina + tarjonta: www.saunamaailma.pro

Soita
0500 123 500
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Kaunistontie 128
Sastamala
Ari Kiviniemi
www.saunamaailma.pro

Rentoa
oloa!
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Ostoksille

Ostoksille
75
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KOE WERSTAAN KESÄ
ANNE MÄKELÄ
| kuvataiteilja | taidegraafikko |

Grafiikanpaja &
taidepuoti

Casa Rosalin
www.casarosalin.fi
Facebook: @casarosalin
Instagram: @casa_rosalin

20

PÄÄHINEET
KESÄN
MENOIHIN

kodit, loma-asunnot ja työpaikat

Werstas, Sastamalankatu 39, 38210 Sastamala
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Käsintehtyä keramiikkaa
Keramiikkakurssit
konttori@lasistudio.fi
Kiikostentie 8, Kiikoinen
0400 479 096

www.maastaceramics.com
Päätie 20, 32740 Sastamala
045 7874 6106
info@maastaceramics.com

22

Kirjakauppaa jo vuodesta 1891!
Maankuulu Kirjakellari ja täyden
palvelun kirjakauppa.
Avoinna:
ma-pe klo 9.00 -17.30
la klo 9.00 – 14.00
Avoinna myös sopimuksen mukaan!

Tyylikkäät ja mukavat

LISÄTIEDOT:
WWW.JOTUROTIDESIGN.FI
FACEBOOK&INSTAGRAM:
@JOTUROTIDESIGN

14

Tyrvään Kirjakauppa Oy
130 v

Sisustusongelmia?
Pyydä suunnittelija
alkukartoituskäynnille

Asemakatu 34
38210 Sastamala
Puh. 03 514 3662
liekoranta@liekoranta.fi
liekoranta.fi

15

Grafiikanpaja ja taidepuoti
ovat avoinna joustavasti
ryhmille ja yksityisille henkilöille.
Kiitos kun otat yhteyttä!
Anne 050 597 1909
taide@annemakela.com
www.annemakela.fi

TARKISTA AUKIOLOAIKAMME:

SALON LAKKITEHDAS · Tehtaanmyymälä avoinna ma-pe 9-15 · salon.ﬁ

tulla, ihana o
o
p
lla
lp
He

Riippiläntie 261
38100 SASTAMALA

Ihana lifestyle-myymälä
Sastamalan sydämessä

Suojaudu auringolta,
tuulelta ja sateelta!

Majoitus
Tilausravintola
Catering

Tyrvään Kirjakauppa Oy
Marttilankatu 18, 38200 Sastamala
Puh. 020 773 8480
Faksi (02) 511 2623
tyrvaan.kirjakauppa@kirjakellari.fi
www.kirjakellari.fi / www.info.fi

25

Kotimäen tila
Ruupertin pirtin pieni maatilakahvila. Hunajaa, käsitöitä,
tilausleivontaa. Kesä/kausikahvila
ja tilauksesta yksityistilaisuudet.

17
IHANIEN TAVAROIDEN KAUPPA
HERRA HAKKARAISEN TALOSSA
Mauri Kunnas -tuotteita itselle tai lahjaksi
Marttilankatu 10, Sastamala
puh. 044 770 3102, herrahakkaraisentalo.fi

Vieraile verkkokaupassa:

kauppa.herrahakkaraisentalo.fi!

Ylisenkoskentie 54, Putaja
P. 044 535 0647
kotimaentila@gmail.com

www.kotimaentila.ﬁ
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Ostoksille

Majoitusta, ruokaa ja kahvia

Majoitusta, ruokaa ja kahvia
19

Laukkutila Ihanamäki

23

Laukkujen, lompakoiden, käsineiden ja
vöiden edullinen ostospaikka jo
vuodesta 1964 lähtien. Myös paikallisten
käsityöläisten nahkatuotteita.
Katso lisää www.laukkutila.ﬁ
tai osta verkkokaupastamme
www.laukkukauppa.ﬁ
Avoinna:
ma-pe klo 10-18, la 10-15
Itsenäisyydentie 53, 38200 Sastamala
Puh. 03 5133 365, 0400 739 054
myynti@laukkutila.ﬁ

SEN MEHILÄISTARH
O
S
AT
PE

Avoimet ovet

Kahvila, ravintola ja kesäterassi

18

Lounas arkisin 1114. Bistrolistan annokset
Itsenäisyydentie 15
lounaan jälkeen ja viikonloppuisin.
SASTAMALA
puh. 044 729 0535
bistro15sastamala.ﬁ • info@bistro15sastamala.fi

Tervetuloa!

2124.7.2
022

21

Pukarantie 94 38460 Sastamala

-17
klo11

p. 050 5953899

www.mehilaistarhat.fi
43

Rautaveden rannalla
9 LEIRINTÄMÖKKIÄ
70 VAUNUPAIKKAA
4 TILAUSSAUNAA
TALVELLA MATKAPARKKI

UITTOMIEHENKATU 26, SASTAMALA
03-5142720 WWW.TERVAKALLIO.COM
41

Lämminhenkinen kylätalo
Lantula-talo tarjoaa toimivat tilat
ryhmille. Kotitekoista lähiruokaa
perjantaisin ja tilauksesta. Juhliin
max. 120 hlöä. Edullista yöpymistä
retkeilijöille. Wifi, sauna, kota, beachvolley, jalkapallomaalit, hiihtolatu,
luontopolku, laavu, traktorikuljetus.
p. 050 366 6953
www.lantula.fi
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Kinnalan Koukku
Haapaniementie 21,
38300 Sastamala
Puh. 050 401 1006
Avoinna tilauksesta
www.kinnalankoukku.fi
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.

31

Haapaniemen Pidot

34

Välimäen tila

47

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

Majatalo Sinun Tähtesi

35

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

www.valimaentila.com
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Pirasen Luomutila
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
32

Kommeen Kurjen
elämysmajoitus

Näe, koe ja maista

Uniikki puumajoitus lintujärven
äänimaisemassa Sastamalassa

Ravintola - Juustola- Juustopuoti

Saatavilla 1.5.-30.9.2022
• Myös lahjakortit •

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

Vehmaan tila

46

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.

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

26

Virrin tila

Murajan tila
Murajantie 77, 38360 Sastamala
Puh. 050 365 5350
www.murajantila.blogspot.fi

36

Viihtyisää majoitusta
Kiikoisjärven rannalla.
Puutarhalta näyttävät kesäkukat
ja herkulliset tomaatit.

Juhla-, kokous- ja majoitustilat
maatilalla Sastamalassa
virri@virrintila..
www.virrintila..
Virrintie 39, 38220 Sastamala

37

Rudolfin
Keidas
Kukkatie 19,
38250 Sastamala
info@rudolfinkeidas.fi
www.rudolfinkeidas.fi
Hanna 040 559 7856

48

Privaatti, hyvinvarusteltu
puutelttaleiri jopa 6 hlö porukalle!

Meillä myös laadukas
talomajoitus 1-6 hlö
ja soma Satukurki-mökki!

Lue lisää majoitusvaihtoehdoista
www.kommeekurki.fi

Rudolfin Keitaan
puhdas ja kaunis
luonto luo mitä
parhaimman
ympäristön erilaisille
kokouksille ja
tilaisuuksille.

Anja ja Jani Hanhijärvi
Houhajärventie 194
38250 Sastamala
p. 050 378 9208
info@kommeekurki.fi
FB & IG: @kommeekurki

40
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Mukavasti matkan varrella Sastamalassa
29

Kuva: Tiikerikuva, Jukka Salminen

28

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

AVOINNA
ti-la 10-16
lounas ti-la 11-14
Kesäkaudella
ma-su 10-17
lounas ma-su 11-14

Marttilankatu 12, 38200 Sastamala
040 768 1438
@kahvilapukstaavi

HERKULLINEN
LOUNAS VIIKON
JOKAISENA PÄIVÄNÄ
MYÖS YKSITYISTILAISUUDET

AVOINNA
ma-pe 11-13
la-su 11-12.30

HOPUNKALLION RAVINTOLA

Hoitokatu 6 A, 38200 Sastamala
040 504 9653
@servisastamala

Tarkemmat tiedot ja ruokalistat löydät osoitteesta: www.servi.ﬁ
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Kiskokabinetti Valtatie 12:n varrella kutsuu pysähtymään.
Koe historian havinaa Marskin salonkivaunussa ja VR-1
veturissa, tee ostokset ja nauti maittava ateria jälkiruokineen.
Kiskokabinetissa tankkaat ja lataat myös menopelit,
tankkauksen lisäksi meillä on sähköautoille pikalaturi.

Pirkanmaantie 1057, SASTAMALA
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Sastamala
-parhaalla paikalla
Sastamalaan on helppo tulla mistä
päin tahansa. Esimerkiksi bussilla
valtateitä 11 ja 12 Tampereelta,
Turusta ja Porista, junalla
Tampere-Pori-rataa ja omalla

Vaasa

autolla kaikkialta Suomesta.
Jyväskylä

Pori

Tampere

Sastamala

Lahti

Turku
Helsinki

Matkailu- ja
tapahtumatuottaja:

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

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

