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Sastamalassa 
loma on lähellä!

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 tapahtuma-
tarjonnasta. Meillä on korkeatasoista taidetarjontaa ympäri vuoden ja upeat puit-
teet viimeistelevät kokemuksen useassakin kohteessa. Lapsiperheiden kestosuo-
sikki Herra Hakkaraisen talo ja kotieläinpihat eri puolilla Sastamalaa ihastuttavat 
koko perhettä. Erilaisia aktiviteetteja löytyy myös vauhdikkaampaan menoon kii-
peilypuistossa tai vesillä. Olitpa millainen matkailija tahansa, Sastamala tarjoaa 
sinulle runsaasti nähtävää ja koettavaa!

Kulttuurimatkailijan Sastamala on perinteisesti tunnettu vanhoista kirjoista, kir-
koista ja musiikista, vaikka lähtökohta on vanhassa, tapahtumat uusiutuvat joka 
vuosi tarjoten aina mielenkiintoisia ja tuoreita näkökulmia. Vanhan kirjallisuuden 
päivien (pe 30.6.–la 1.7.2023) teema on tänä vuonna Jalo kilpa. Kansanmusiikin 
ystävät puolestaan kokoontuvat samaan aikaan Kiikoisten Purpureille. Sastamala 
Gregoriana (13.–16.7.2023) soi keskiajan renessanssin ja barokin säveliä Rauta-
veden kulttuurimaisemissa. 

Erilaisia konsertteja, näyttelyitä ja kylämarkkinoita on etenkin kesäviikonlop-
puisin eri puolilla Sastamalaa. Myös liikunnan ystäville valinnan varaa. Itsensä 
voi haastaa vaikkapa Lakeside Golfin kahdella täysimittaisella kentällä, monilla 
retkireiteillä tai kalastusreissulla Sastamalan kalarikkailla vesillä. Tänä kesänä 
pyöräillään myös Velo Sastamala -pyöräilytapahtumassa 2.9.2023.

Tämän esitteen sivuilla kerromme sinulle Sastamalan matkailutarjonnasta ja lisää 
löydät vierailemalla sivuillamme www.visitsastamala.fi sekä somekanavissamme 
Instagramissa @VisitSastamala ja www.Facebook.com/VisitSastamala  

Lämpimästi tervetuloa Sastamalaan!

SASTAMALA
Perustettu: 1.1.2009
Asukasluku: 23 998 (31.12.2021)
Pinta-ala: 1 429 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, matkailukohteet

Kuvat: Sastamalan kaupungin 
kuva-arkisto sekä Visit Tampere 
Laura Vanzo, Tiikerikuva Jukka 
Salminen, Reijo Keskikiikonen, 
Kari Haila, Emilia Valtanen/ 
Valtanenphotos

Kannen piirros: Mauri Kunnas
Taitto: KMG Turku
Paino: Printall AS
Painosmäärä: 23 000 kpl

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. 

Tampere 

Pori 

Sastamala 

Karkku 

Kätevästi radan 
varrella. 

https://www.visitsastamala.fi
https://www.instagram.com/visitsastamala/
https://www.facebook.com/VisitSastamala/
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Tapahtuu 
Sastamalassa

Juhannuksen jälkeisellä viikolla kirjan 
ja kirjallisuuden ystävät suuntaavat 
Sastamalaan. Vanhan kirjallisuuden 
päiviä vietetään jo 39. kerran pe 30.6.–la 
1.7.2023) Tänä vuonna teemana on Jalo 
kilpa. Kesän 2023 tapahtumapaikkana 
on Vexve-areena ja Vammalan ammat-
tikoulun ympäristö, koska perinteisellä 
tapahtumapaikalla, Sylvään koululla, 
on putkiremontti. Tapahtuman kivi-
jalan muodostavat antikvaariset kirja-
kauppiaat. Lisäksi Kirjapäiviltä löytyy 
useita uuden kirjan myyjiä, kustantajia 
ja muita kirja-alan toimijoita. Tapahtu-

Juhannuksen jälkeisenä viikonlop-
puna la 1.7.2023 Kiikoisten seurantalon 
ja Myllymäen torpan alueella on yhtä 
juhlaa: silloin järjestetään Kiikoisten 
Purpurit jo 52. 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

2.2.  Kiikoisten 
Purpurit 1.7.2023

mapaikalta asiakkaita palvelee teltta-
ravintola. Monipuolinen, kiinnostava 
ohjelma rakennetaan kunkin vuoden 
ajankohtaisen teeman ympärille. Pää-
symaksuton tapahtuma houkuttelee 
Sastamalaan vuosittain yli 10 000 
kävijää. Ohjelma ja näytteilleasettajat 
julkaistaan keväällä 2023. 

www.vanhankirjallisuudenpaivat.com
Vexve-areena, Ratakatu 5 

Mistä on Sastamalan tapahtumavuosi 2023 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

1.1.  Vanhan kirjallisuuden 
päivät 30.6.–1.7.2023

https://www.visitsastamala.fi/eng/
https://www.visitsastamala.fi/eng/
https://www.kiikoistenpurpurit.fi/
https://www.vanhankirjallisuudenpaivat.com
https://www.visitsastamala.fi/tapahtumakalenteri/
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Keskiajan, renessanssin ja barokin ajan kauneimpia säveliä huippumuusikoiden 
tulkitsemina Rautaveden kansallismaisemissa! Lumoavina konserttipaikkoina toi-
mivat akustiikaltaan erinomaiset keskiaikaiset kivikirkot ja kiinnostavimmat, tun-
nelmalliset kulttuurikohteet. Vuosina 2018–2025 festivaali vie kuulijansa musiik-
kimatkalle kaupunkeihin, joiden sijainti vesistöjen varsilla on yhdistänyt niitä 
muuhun maailmaan sekä rakentanut niistä kukoistavia kulttuurin kehtoja. Kesällä 
2023 festivaalilla soivat mm. Habsburgien hovisävelet ja Mozartin Requiem, kun 
vuorossa on Kaupungit vetten päällä -teemasarjan ”Wien – musiikin kaupunki". 
Tervetuloa kokemaan Sastamala Gregorianan tunnelma ja taika!

www.sastamalagregoriana.fi 

3.3.  Sastamala Gregoriana 
13.–16.7.2023 Kiikka on perinteinen rukkipitäjä ja 

kiikkalainen rukki on kaikkien kehrää-
jien tuntema. Rukkiviikko järjestettiin 
pitkän tauon jälkeen kesällä 2022 ja 
se sai positiivisen vastaanoton. Viikon 
aikana on eri toimijoiden järjestämiä 
tapahtumia ja toimintaa koko per-
heelle. Rukkiviikkoa koordinoi Kiikan 
nuorisoseura ry. 

www.kiikka.info

4.4.  Kiikan 
Rukkiviikko 
5.–11.6.2023

Kokemäenjoki leimaa Sastamalaa ja Satakuntaa. Heinäkuun alussa näyttävä ret-
kikunta soutaa tai meloo ikiaikaista vesireittiä Sastamalasta Poriin. Tapahtuma on 
kerännyt joen varrelle runsaasti myös yleisöä jo yli 30 vuoden ajan.

Satakunnan Kansansoutu järjestetään Kokemäenjoen upeissa maisemissa 14.7.–
16.7.2023 Yhteissoutu tarjoaa elämyksiä, extremeä ja euforiaa. Se tarkoittaa fyy-
sistä haastetta, jännitystä, yhdessäoloa, tuttujen tapaamista, kauniita maisemia 
ja henkistä kulttuuriravintoa. Moni souturyhmä on innostunut ensimmäisellä ker-
ralla 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 kome-
asti yhdessä.

www.kansansoutu.fi
Lähtöpaikka pe 14.7. Sylvään ranta, Marttilankatu 22

5.5.  Satakunnan kansansoutu 
14.–16.7.2023

Tyrvään Pappilan Kivinavetassa jatsa-
taan jälleen syyskuussa 2023 mielen-
kiintoisten esiintyjien rytmittämänä. 
Tervetuloa nauttimaan huippuartis-
tien esityksistä koko viikonlopun ajan! 
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä 
Tyrvään Pappilan kanssa.

www.tyrvaajazz.fi

6.6.  Tyrvää 
jazz

https://www.sastamalagregoriana.fi/
https://www.kiikka.info
https://www.kansansoutu.fi/
https://www.tyrvaajazz.fi/
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Velo Sastamala pyörähtää käyntiin taas 
tänä kesänä! Sastamalan ensimmäinen 
kaikille kulkijoille tarkoitettu pyöräily-
tapahtuma Velo Sastamala järjestettiin 
ensimmäisen kerran 2020 syksyllä ja 
nyt se toteutetaan jälleen. Ohjelmassa 
on mm. tapahtumatori, jossa kaikkea 

pyöräilystä, erilaisia reittejä eri puo-
lilla Sastamalaa ja sekä kuntoajo Tour 
de Sastamala ajanotolla. 

www.velosastamala.fi

8.8.  Velo Sastamala 
2.9.2023

Johanna Oras tuo kesällä 2023 Tyrvään 
Pappilan Kivinavettaan esille upean 
Kallan tarina – Kalmankukasta kuo-
siin -taidenäyttelyn. Näyttely kertoo 
alun perin kuolemaan liitetyn kukan 
uskomattomasta muodonmuutok-
sesta Oraksen taiteen keskeiseksi hah-
moksi 30 vuoden aikana. Monipuolinen 
näyttely koostuu maalauksista, piirrok-

sista, taidegrafiikasta, koruista, veis-
toksista, sisustustuotteista sekä vaat-
teista ja asusteista. Kallan tarina on 
enemmän kuin taidetta – se on arkea, 
designia ja juhlaa! Näyttely on esillä 
13.5.–27.8.2023.

www.artpappila.fi
Jaatsinkatu 2

7.7.  Johanna Oras: Kallan tarina, 
Pappilan Kivinavetta 13.5.–27.8.2023    

Kiikoisten kesäteatteri
www.kiikoistenkotiseutu yhdistys.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

Tyrvään Pappilan amfiteatteri
www.tyrvaanpappila.fi

9.9.  Kesä teatterit 
Tarkistathan tilanteen 
aina kesäteatterin 
omilta sivuilta.

10.  Lisää isompia ja 
pienempiä tapahtumia pitkin 
vuotta Visit Sastamalan 
tapahtumakalenterissa 
www. visitsastamala.fi/tapahtumakalenteri

Laamakahvilassa tapaatte suloiset Luna ja 
Rebecca -laama tytöt www.perikuva.fi.

Sekä somekanavissa:
facebook.com/visitsastamala
instagram.com/visitsastamala

https://www.velosastamala.fi/
https://www.artpappila.fi/
https://www.visitsastamala.fi/tapahtumakalenteri/
https://www.perikuva.fi/laamakahvila/
https://www.facebook.com/VisitSastamala/
https://www.instagram.com/visitsastamala/
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Vesien syleilyssä, 
lähellä luontoa
Sastamalassa luonto on lähellä matkailijaa 
– ja matkailija lähellä luontoa.

Kokemäenjoen suurimmat järvet, Rau-
tavesi ja Liekovesi, ympäröivät kau-
pungin keskustaa. Niiden välisen 
salmen yli kulkee graniittinen Vam-
maskosken silta.

Pitkässä ja kapeassa vesistössä on 
veneilijöille 60 kilometriä vapaata 
reittiä. Moniin saariin pystyy myös 
rantautumaan. Vesiltä avautuu aivan 
uudenlainen Sastamala, ja järven suun-
nasta kannattaa ihailla esimerkiksi Tyr-
vään ”kaksitornista”, Pyhän Olavin ja 
Pyhän Marian kirkkoja.

Veneellä tai kanootilla

Sastamalassa on peräti 176 järveä, 
moni niistä aktiivisessa virkistyskäy-
tössä. Seudulla on erinomaiset mah-
dollisuudet rauhalliseen vesillä liik-
kumiseen ja harrastamiseen. Vesillä 
liikkumiseen on tarjolla välineitä eri 
puolilla kaupunkia. Voit vuokrata sup-
pilaudan, soutuveneen, kajakin, inkka-
rikanootin, vesijetin, moottoriveneen 
tai isommalla porukalla jopa jättika-
nootin tai kirkkoveneen. Melomiseen 

suosittelemme erityisesti Ellivuorta, 
Otamusta ja Saikkalanjokea. 

Kokemäenjoki halkoo maantieteelli-
sesti laajaa kuntaa. Vaikkei autoilija, 
pyöräilijä tai kävelijä kulkisi aivan ran-
taviivan tuntumassa. Kun katsoo tark-
kaan, huomaa usein joen kiemurte-
levan 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.
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muualla Suomessa harvinaista peto-
kalaa. Hyvällä tuurilla iltaisin näkee 
kymmeniä toutaimia hyppimässä. Vuo-
sittain Sastamalan vesillä käydään 
Majava Cup -vetouistelukilpailua. 

Pyörällä 

Kauniita maisemia voi ihailla myös 
pyörän päältä. Monenlaisia reitti-
ehdotuksia ja ladattavia karttoja löydät 
sivustoltamme aktiviteettien kohdalta. 
Reitit kulkevat idyllisiä hiekkateitä ja 
ripeämpiä asfalttiteitä kauniiden maise-
mien läpi ja useimmiten veden äärellä. 
Kartoille on merkitty taukopaikkoja, 
nähtävyyksiä, palveluita ja vaikkapa 
uimapaikkoja. Matkan varrella on myös 
kesäkahviloita, tarkista 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.jarvienreitti.fi

Rautareitti kulkee myös pitkin Pyhän 
Olavin mannerreittiä, joka on osa 
Sasta malan kirkkovaellusta. 
www.pyhanolavinmannerreitti.fi 

Katsele ja kuuntele lintuja

Myös linturetkeilijät arvostavat Sasta-
malaa. Kelpo reitti on esimerkiksi Lieko-

veden kiertäminen, vaikka pyöräillen. 
Pysähdy ainakin Vaunusuolla, Vane-
ritehtaan rannassa ja Nokkakylässä, 
hyvillä lintupaikoilla. Rauta veden 
puolella suunnan voit ottaa kohti Hei-
noon maaseutua. Alkukesän varhaisena 
aamuna yölaulajia on jännittävä kuun-
nella Sastamalan Pyhän Marian kirkon 
pihassa. Myös merikotkia näkyy sään-
nöllisesti kiertelemässä vesiemme yllä.

Keikyän Villilässä saatat nähdä Pirkan-
maan ensimmäisiä hyyppiä, kottaraisia, 
uuttukyyhkyjä. Lähellä on kuuluisana 
lintuseutuna tunnettu Puurijärven ja 
Isonsuon kansallispuisto.

https://www.visitsastamala.fi/pyoraily-sastamalassa/
https://www.visitsastamala.fi/pyoraily-sastamalassa/
https://jarvienreitti.fi/
https://www.pyhanolavinmannerreitti.fi/
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Ritajärvi on Pirkanmaan ja koko eteläisen 
Suomen luontohelmi. Se on yksi maan 
laajimmista METSO-ohjelman kautta 
suojelluista alueista, 127 hehtaaria 
metsää ja 50 hehtaaria järvialuetta.

Ritajärven luonnonsuojelualue on 
pienten erämaisten metsäjärvien ja 
niiden laskupurojen varsien muodos-
tama kumpuileva, kaunis ja koske-
maton kokonaisuus. Alueella on moni-
muotoista luonnontilaista puustoa, 
kivikkoa ja valtavia siirtolohkareita.

Selkeä kartta on ladattavissa sivustoilla 
www.visitsastamala.fi/ritajarven-luon-
nonsuojelualue/ Sen avulla voit suun-
nitella itsellesi ja kunnollesi sopivan 
kierroksen. Ilman karttaakin pärjää, 
sillä retkeilyalueella on hyvät opas-
teet. 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.

Ritajärven luonnonsuojelualue

Kiikoisissa Kuorsumaan kylän ja Kuorsu- 
maanjärven kiertävällä patikkarei-
tillä näet järvi-, metsä- ja suomaisemia, 
kuulet luonnon ääniä ja haistat tuoksuja, 
saat tarkkailla eläimiä, kasveja ja muita 
pieniä ihmeitä.

Kuasman kiäppi

Otamus
Jylhien maisemien Otamus Mouhi-jär-
vellä on asukasyhdistyksen ylläpitämä 
”elämyspuisto”. Alueella on tunnelmal-
linen kesäkahvila, kallioinen uima-
ranta, laavu, grillauspaikkoja, veneen-
laskupaikka ja vierasvenelaituri.

Kahden kilometrin luontopolkua Risti-
järven maastossa on helppo seurata. 
Tilankierros ja Salmin kierros ovat 
6–8,5-kilometriset. Kaikki reitit ovat 
hyvin maastoon merkittyjä, infotaulut 
kertovat seudun luonnosta ja histo-
riasta. Melojat voivat lähteä Otamuk-
sesta kapeaa Saikkalanjokea Mätikön-
järveä kohti tai toisin päin. (reitin pituus 
11 km). Kajakkeja ja sup-lautoja voi 
vuokrata kahvilalta.

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

Reittien varrella on useita tulenteko-
paikkoja ja kuivakäymälöitä, Valkea-
järven ja Ylisen Ritajärven välisellä 
kannaksella myös laavu. Puita voi 
poimia mukaansa Paavinhatun tauko-
paikalta. 

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

www.visitsastamala.fi/ritajarven- 
luonnonsuojelualue
Ritajärventie 358, retkeilyalueen pää-
sisäänkäynti ja yksi kolmesta pysä-
köintipaikasta. Huom. navigaattorilla 
saapuvat, oikea tie Ritajärvelle kulkee 
Sastamalantien (249) ja Horniontien 
kautta.

Kyläseuran toteuttama Kuasman kiäppi 
on 14 kilometrin pituinen. Parin kilo-
metrin Lisäkiäpillä pääset tutustumaan 
vanhaan korpikuusikkoon, satujen 
peikko metsään. Reitin varren infotaulut 
kertovat kohteista, luonnosta ja paikal-
lishistoriasta. Lintutornilla on grilli- ja 
nuotiopaikka laavuineen, levähdys-
paikkoina 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.

www.visitsastamala.fi/kuasman-kiappi- 
patikkareitti

Kysy 
opastuksista!

 • kohdeopastuksia
 • kävely- ja bussikierroksia

 • rooliopastuksia

https://www.otamus.fi/
https://www.visitsastamala.fi/ritajarven-luonnonsuojelualue/
https://www.visitsastamala.fi/ritajarven-luonnonsuojelualue/
https://www.visitsastamala.fi/kuasman-kiappi-patikkareitti/
https://www.visitsastamala.fi/kuasman-kiappi-patikkareitti/
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Myös golf on yhdenlaista luontomat-
kailua, ja Sastamalassa pelaaja saa 
harrastaa karkkulaisessa kulttuuri-
maisemassa. Lakeside Golfin 36-rei-
käisessä golfkeskuksessa on kaksi eri-
tyyppistä kenttää, molemmilla oma 
tunnelmansa.

Järvenranta -kenttä tarjoaa vaihtelevia 
korkeuseroja ja useilla väylillä Riip-
pilänjärven läheisyys tuo kauniiden 
näkymien lisäksi sopivaa haastetta. 
Uudempi Pirunpelto -kenttä on saanut 
nimensä jääkauden muokkaamista kivi-
röykkiöistä. Kierrosta leimaavat metsä-
maiseman ohella avokalliot ja Sorvi-
järven metsälampi. Kaunista ja samalla 
golfaria tarkkaan peliin kutsuvaa.

www.lakesidegolf.fi
Sastamalantie 1901

Golf

Maantieteellisesti laajalle levittäyty-
vässä Sastamalassa on yltäkylläisesti 
komeita maisemia ja oivia paikkoja 
niiden ihailemiseen. Pirunvuorelle kii-
peät Karkussa, Pirulanvuoren näkötor-
niin Suodenniemellä.

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

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

Pirulanvuoren 
näkötorni

Keikyän 
riippusilta

Seitsemän hehtaarin kokoinen perin-
nemaisema-alue sijaitsee lähellä Sas-
tamalan keskustaa. Rautaveteen 
työntyvää Vehmaanniemeä kiertää 
luontopolku, jonka varrella on muun 
muassa useita rautakautisia hauta-
röykkiöitä.

Vehmaanniemi

Keikyän riippusilta on Suomen pisin puu-
rakenteinen riippusilta, sen pituus on 228 
m ja leveys 165 cm. Kokemäenjoen ylit-
tävä kevyen liikenteen silta yhdistää Pee-
volan kylän Pehulaan ja kulkee Äetsän 
voimalaitoksen itäpuolella. 

Silta on remontoitu vuonna 2021 Korjau-
surakan otti vastuulleen perinneyhdistys 
Keikyän Perikunta ja remontti tehtiin tal-
koilla. Sillasta on tullut suosittu pistäy-
tymispaikka myös kaksipyöräisillä kul-
keville. 

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

Suuren maailman malliin Sastama-
lassa on jopa kasino. Kutalan Kasinolla 
ei tosin ole mitään tekemistä uhkapelin 
tai vastaavan kanssa, vaan se on mat-
kailijoiden, mökkiläisten ja paikkakun-
talaisten 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 kokoon-
tuvat motoristit, pitkin kesää on erilaisia 
tapahtumia.

www.kutala.net/kasino
Kutalantie 783

Kutalan Kasino

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

www.visitsastamala.fi/vehmaanniemi
Tampereentie 258

Luontokohteet
www.visitsastamala.fi/Luontokohteet

Uimarannat, kuntoradat, urheilupuistot 
ja muut ulkoliikuntapaikat

www.sastamala.fi / Hyvinvointi ja vapaa-aika / Liikuntapalvelut

Lisää tietoa:
www.visitsastamala.fi > Näe ja koe > Aktiviteetit 

www.retkipaikka.fi (Otamus, Pirulanvuori, 
Ritajärvi ja Kuasman kiäppi) 

www.vammalanretkeilijat.net
www.kalaan.fi

https://lakesidegolf.fi/
https://www.visitsastamala.fi/pirulanvuoren-nakotorni/
https://www.visitsastamala.fi/pirulanvuoren-nakotorni/
https://www.visitsastamala.fi/keikyan-riippusilta/
https://www.visitsastamala.fi/keikyan-riippusilta/
https://www.kutala.net/kasino/
https://www.visitsastamala.fi/vehmaanniemi/
https://www.visitsastamala.fi/category/nae-ja-koe/luontokohteet/
https://sastamala.fi/arki-ja-vapaa-aika/liikunta/
https://www.visitsastamala.fi/category/nae-ja-koe/aktiviteetit/
https://retkipaikka.fi/
https://retkipaikka.fi/
https://www.vammalanretkeilijat.net/
http://www.kalaan.fi
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Ellivuori–Otamus–Häijää 15,5 km

Kuuden sillan lenkki 22,5 km 

Vaununperä–Kaukola–Tyrväänkylä 26,6 km

Liekovesi–Kiikka–Keikyä 33,8 km

Rautaveden kierros 40,2 km

Ellivuori–Ritäjärvi 40,7 km

Stormi–Houhajärvi 45 km
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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.
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Järvien reitit tuovat 
Sastamalaan saakka

Reittisuunnit-
telun avuksi
Päiväretkien tai kokonaisen pyöräily-
loman suunnitteluun voit käyttää Sas-
tamalan omien paikallisten reittien 
karttoja sekä Järvien reittien karttaa. 
Kartoissa on merkittynä ruokapaik-
koja, uimarantoja ja monenlaisia näh-
tävyyksiä. Reiteillä ei ole opasteviittoja, 
mutta sivultamme löydät lisätietoa rei-
teistä ja esim. reittien gpx-jäljen lataa-
misesta.  www.visitsastamala.fi/pyorai-
ly-sastamalassa ja www.jarvienreitti.fi 

Voit saapua Sastamalaan pyörän lisäksi 
myös junalla tai bussilla. Karkun ja 
Vammalan asemalle pääsee kaikilla 
IC-junilla ja moneen bussiin saa pyörän 
mukaan. Voit kulkea kylästä kylään 
tai ottaa tukikohdan Sastamalan kes-
kustasta tai Ellivuoresta ja tehdä 
useamman päiväretken.

Katso reitit ja ohjeet 
GPX-jälkien lataamiseen: 
visitsastamala. fi/pyoraily-
sastamalassa

Joko tunnet Tampereen Pyhä- ja Näsi-
järven reitit? Nämä suositut pyöräily-
reitit ovat laajentuneet kokonaiseksi 
reitistöksi. Nyt Pyhä, Näsi, Rauta, Kyrö 
ja Aure kattavat jo ison osan läntistä 
Pirkanmaata. Sastamalaan kuljettaa 
Rauta reitti, joka muodostuu Rauta-
veden- ja Kuloveden kierroksista. 

Reiteillä on maalaismaisemaa, kult-
tuuriperintöä monien kirkkojen ja kult-

tuurimaiseman muodossa sekä useita 
taukopaikkoja palveluineen. Suositulla 
Rautaveden kierroksella kierrät Sasta-
malan keskustasta, eli Vammalasta, 
Karkun ja Ellivuoren kautta takaisin. 
Koko matkan voi ajaa asfalttitietä, tai 
valita Karkku–Heinoo -välin pitkin rau-
hallista hiekkatetä. Asfalttitie kulkee 
mm. Lakeside Golfin kahden kentän läpi.

Hiekkatiet ovat uudessa nosteessa, kun 
gravel-pyöräilyn harrastajat hakevat 
reittejä reissuilleen. Asfalttiakin toki 
löytyy Sastamalasta ja pienellä reit-
tisuunnittelulla jokainen saa juuri 
sopivan retken. Oikein vauhdikkaaseen 
pyöräilyyn löytyy reitit Ellivuoren Bike 
parkista. 

Sastamalaa halkoo Rauta- ja kulo-
veden kierrosten lisäksi myös monet 
reitit Kokemäenjoen ympärillä. 

Muutama nosto mainioista 
kohteistamme eri reiteillä:
• Keikyän Riippusilta ja voimalaitos
• Tyvään Pappilan kesäterassi
• Otamuskahvila
• Kutalan kasino
• Ellivuori ja jaloitteluun 

Pirunvuoren Kivilinna
• Luontokohteena Ritajärven 

luonnonsuojelualue
• Pyhän Marian kirkko ja 

6 muutakin kirkkoa Sastamalan 
kirkkovaelluksen ja Pyhän 
Olavin mannerreitin varrella. 

Gravelia ja maantietä

https://www.visitsastamala.fi/pyoraily-sastamalassa/
https://www.visitsastamala.fi/pyoraily-sastamalassa/
https://jarvienreitti.fi/
https://www.visitsastamala.fi/pyoraily-sastamalassa/
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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.

Elämyksiä ja 
seikkailuja lapsille

Onnea 20-vuotias 
Herra Hakkaraisen talo!

Sastamalan Vammalassa sijaitseva 
vanha pankkirakennus sai uuden 
elämän, kun Herra Hakkarainen muutti 
taloon vuonna 2003, kesäkuun 27. päi-
vänä. Tuona päivänä aukesi Mauri Kun-
naksen ihaniin kirjoihin perustuva Herra 
Hakkaraisen talo, joka vuonna 2023 
tulee jo arvostettuun 20-vuoden ikään.

Mauri Kunnas on viettänyt lapsuu-
tensa ja nuoruutensa Vammalassa, 
joka nykyisin sisältyy Sastamalan kau-
punkiin. Kun kaupunkiin alettiin suun-
nitella jotakin Kunnakseen liittyvää ja 
lapsille suunnattua, hän itse ehdotti 
Herra Hakkaraista. Kunnaksen kirjoissa 
Herra Hakkarainen asuu Tassulassa, ja 
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Pukstaavi

Pukstaavin uusi pakohuone vie 
pelaajan kirjojen maailmaan ja jän-
nittävien tehtävien äärelle. Pako-
huoneessa pääset hauskalla tavalla 
näkemään, mihin kaikkeen kirjoja tar-
vitaankaan. Ratkaise pulmat anne-
tussa ajassa ja kerää ryhmällesi huippu-
pisteet. Tässä pelissä kirja pelastaa 
sinut! Sisältyy museokäynnin hintaan 
(alle 18-vuotiaille vapaa pääsy). Sopii 
2–6 henkilön ryhmille.

www.pukstaavi.fi
Marttilankatu 12

siksi onkin varsin osuvaa, että hänen 
talonsa sijaitsee kovasti Tassulaa 
muistuttavassa kaupungissa. 

Alusta alkaen oli selvää, että talosta 
tulisi paikka, jossa lapset saavat 
oikeasti leikkiä. Talo perustettiin eri-
laisten hankkeiden kautta saadulla 
lisärahoituksella ja tiiviissä yhteis-
työssä Kunnaksen kanssa, joka piti sil-
mällä, että hahmoista ja tiloista tulisi 
juuri oikeanlaiset. Kunnaksen kirjojen 
pohjalta huoneet suunnitteli sisus-
tusarkkitehti Leena Carelse, jonka 
ajatukset sopivat mainiosti yhteen 
Maurin visioiden kanssa. 

Talon alkutaipaleella leikkihuoneita 
oli kaksi – Koirien Kalevala sekä Art-
turin ritareitten sali – ja näiden lisäksi 
Puuhahuone sekä Galleria-huone. 
Laajennuksia ja muutoksia on tehty 
tarpeiden ja toiveiden mukaan vuo-
sien kuluessa, ja nyt talon sisätiloissa 
on neljä erilaista leikkihuonetta sekä 

Galleria-huone. Sisätilojen lisäksi 
tilat ovat laajentuneet Herra Hakka-
raisen talon takapihalle, missä Hurjan 
hauska autopiha on ehdottomasti yksi 
lasten suosikkikesäkohteista! Pol-
kuautoilu itsessään on hauskaa, mutta 
vielä hauskempaa siitä tekee mahdol-
lisuus poiketa esimerkiksi Himmun 
pesukadulle pesemään likainen auto 
tai tankkaaminen Bensa-Paulin huol-
toasemalla, missä on kallista bensaa, 
ilmaista ilmaa ja löysiä ruuveja.

Vuodet ovat vierineet, mutta tär-
kein asia Herra Hakkaraisen talossa 
on pysynyt ennallaan, ja se on leikki. 
Ihastuttavat sisätilat kutsuvat leik-
kimään ja Kunnaksen kirjoista tutut, 
loputtomat yksityiskohdat takaavat, 
että katsottavaa ja tekemistä riittää. 

Herra Hakkaraisen talon sisätilat ovat 
avoinna ympäri vuoden ja Herra Hak-
karaisen hurjan hauska autopiha on 
avoinna touko–lokakuussa.



Myös 
nuoriso viihtyy 

Sastamalan 
pako -

huoneissa!
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Pukstaavin uusi pakohuone vie pelaajan kirjojen maail-
maan ja jännittävien tehtävien äärelle. Pakohuoneessa 
pääset hauskalla tavalla näkemään, mihin kaikkeen 
kirjoja tarvitaankaan. Ratkaise pulmat annetussa 
ajassa ja kerää ryhmällesi huippupisteet. Tässä 
pelissä kirja pelastaa sinut! Sisältyy museo-
käynnin hintaan (alle 18-vuotiaille vapaa 
pääsy). Sopii 2–6 henkilön ryhmille.

www.pukstaavi.fi
Marttilankatu 12

Pystytkö pakenemaan 60 minuutissa? Olet ryhmäsi kanssa vieraassa huoneessa ja 
kello käy. Paine kasvaa kellon lähestyessä aikarajaa ja kaikkien jäsenten on teh-
tävä 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 aikuisporu-
koille, vaihtoehtoina Tatu ja Patu, Casino Iisa ja Lelumuseo. 

www.pakenema.fi

21.4.2023–31.12.2024  

Pako museosta III – Kirja pelastaa! 

Pakeneman kolme 
pakohuonetta

Ellivuoren hotellilta lähtee polku 
kohti Peikkovuorta ja Emil Daniels-
sonin Kivilinnaa. Syvällä metsässä jyl-
hien kallioiden juurelta löytyy jännit-
tävä Peikkovuori. Peikkokylästä löytyy 
suuri Kanto, Peikkolato ja peikkoja. 
Satumaisessa metsässä voi etsiä peik-
koja virtuaalilaseilla, kuunnella satua, 
askarrella, peikkoilla ja piipahtaa Met-
säkahvilassa ja Peikkokaupassa. Kaiken 
ikäisille kävijöille löytyy myös upeita 
Metsän hetkiä elämyksiä.

Peikkovuorta ja elämyksiä voi vara- 
ta myös ryhmien retkipäiviin ja hyvin- 
vointipäiviin.

www.peikkovuori.fi
Ellivuorentie 131

Peikkovuori

https://www.pukstaavi.fi/
https://pakenema.fi/
http://www.peikkovuori.fi 
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Kiviniityn kotieläinpuisto
Haluatko silitellä lampaita, syöttää vasikalle ruohoa tai muuten vain seurailla tut-
tuja 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. 

www.kiviniitty.fi
Iirolantie 108

Ellivuoren alueella on monipuoliset 
mahdollisuudet ulkoilla, liikkua ja har-
rastaa kaikkina vuodenaikoina.

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

Amazing Outdoors tarjoaa liikunnallisia 
elämyksiä ja vuokraa välineitä alueen 
aktiviteetteihin niin pienille kuin isoil-
lekin. HighPark-kiipeilypuistossa on eri-
tasoisia ratoja. Pienimmille lapsille on 
oma kiipeilykylä, jossa tenavat seikkai-
levat turvaverkkojen varassa.

Hotelli ja Amazing Outdoors
www.ellivuoriresort.fi 
Ellivuorentie 131 

Laskettelukeskus
www.ellivuori.fi 
Karkunkyläntie 600 

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

Lisää isompia ja 
pienempiä tapahtumia

www.visitsastamala.fi 
→ näe ja koe → lapsiperheet 

→ näe ja koe → luontokohteet

Sastamala

Taaben farmi
Taaben farmin kuonolliset, nokalliset ja ötökät löydät Kärppälästä. Taaben far-
milla monenmoiset otukset saavat kulkea alueella vapaasti ja ovatkin varsin seu-
rallisia. Varaa mukaan voikukan lehtiä, ne ovat monien herkkua! 

www.taabenfarmi.fi 
Ritvaniementie 1 

https://kiviniitty.fi/
https://www.visitsastamala.fi/category/nae-ja-koe/lapsiperheet/
https://www.visitsastamala.fi/category/nae-ja-koe/luontokohteet/
https://www.taabenfarmi.fi/
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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. Aktiviteettien ja hyvin-
vointipalvelujen tarjonta täydentyy 
jatkuvasti. 

Monipuoliset tilat mahdollistavat niin 
pienien kuin suurienkin tilaisuuksien 
järjestämisen. 

Luontoreitistöä on rakennettu ja paran-
nettu laavu- ja muine taukopaikkoi-
neen. Retkelle pääset vaivattomasti 
pääovelta; omatoimisesti tai yhdessä 
oppaan kanssa. 

Ritajärven, Otamuksen ja Pirunvuoren 
-luontoreitit sijaitsevat lähellä. 

Vuoteen 2025 mennessä alueelle 
rakennetaan noin 600 uutta peti-
paikkaa lisää. 

Alueella palvelee myös caravan-alue 
VuoriCaravan. 

Päärakennuksen läheisyydessä voit 
hypätä seikkailupuistoon kiipeilemään, 
minigolf-radalle kisaamaan tai letke-
ästi hohtokeilaamaan. Kesäaikana on 
lisäksi runsaasti vesiaktiviteettejä tar-
jolla ja omalla veneellä saapuvalle 
myös vierasvenelaituri.

Hyvinvointi- ja liikuntapalveluita sekä 
viihde- ja kulttuuritarjontaa on entistä 
enemmän. Alueelta löytyy niin ryhmille 
kuin yksittäisille vieraille tekemistä ja 
touhua koko vierailun ajaksi. 

Kokoukset ja tyhy-päivät ovat osa Elli-
vuori Resortin arkea. Ellivuori LIVE –
illoissa esiintyy valtakunnan tähtiartis-
teja. Musiikintäyteistä iltaa täydentää 
maittavat ravintolapalvelut, joissa 
keittiömestarin loihtimalle lautaselle 
päätyy runsaasti paikallisten tuottamia 
makuja. Uutena on myös mahdollisuus 
luontoruokailuun eräkokin johdolla. 

www.ellivuoriresort.fi 

Ajankohtaiset 
tapahtumat ja muuta 
mukavaa osoitteessa 

visitsastamala.fi

https://www.ellivuoriresort.fi/
https://www.visitsastamala.fi/


Sastamala  |  Matkailuesite 2023  |  17

Ellivuori Resort, Pirunvuoren maastot 
sekä Rautaveden vesistö luovat upeat ja 
monipuoliset puitteet monenlaiseen toi-
mintaan. Alueella on mahdollista meloa, 
pyöräillä, patikoida, lumikenkäillä, las-
ketella, hiihtää, pelata padelia ja paljon 
muuta – joko ohjattuna ryhmänä tai itse-
näisesti varusteet vuokraten. Ainutlaa-
tuinen luonto tarjoaa myös ympäristön 
rentoutumiseen, palautumiseen ja koko-
naisvaltaiseen hyvinvointiin.

Alueella on laaja valikoima ohjelmapal-
veluita ja aktivitteetteja. ja ammattitai-
toisten palveluntarjoajien verkosto mah-
dollistaa hyvän valikoiman erilaisten 
elämyskokemusten tuottamisesta ryh-
mille. 

Tarjolla on mm. toiminnallisia seikkai-
luja, laajan kattaus liikunnallisia akti-
viteetteja, luontoruokailija, erilaisia 
opastuksia sekä rentoutumiseen ja mind-
fulnessiin pohjautuvia palveluita.

Vuokrausvalikoimiin kuuluvat sähköfat-
biket, kajakit, SUP-laudat ja liukulumi-
kengät. 

Kesäkaudella alueella on toiminnassa 
High Park, joka on puihin sekä tolppien 
varaan rakennettu kiipeilypuisto vai-
jeri- ja köysiratoineen. Sisäaktiviteet-
tikeskuksen toimipiste on hotellin ala-
kerrassa. Uusimpana aktiviteettina 
Ellivuoressa on ammuntasimulaattori.

www.ellivuoriresort.fi/aktiviteetit

Aktiviteetit 
ympäri vuoden 

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

Ski Center Ellivuoren neljä ankkuri-
hissiä nostavat laskettelijoita ylös, 
lastenrinteessä on sompahissi ja pik-
kuväkeä kyyditsee Pinoccio-hissi. Ski 
Centerissä toimii myös hiihtokoulu las-
ketteluun ja lautailuun, vuokraamosta 
saa välineitä molempiin. 

Kesäisin ja syksyllä hotellinpuoleinen 
hissi toimii hissipyöräilijöitä palvellen 
ja rinteillä myös kilpailaan kesällä. 
Rinteillä on useita alamäkipyöräilyyn 
soveltuvia eri tasoisia ratoja.

www.ellivuori.fi
Ellivuorentie 131
Karkunkyläntie 600

Ellivuori Ski 
ja Bike Park

Karkun Pirunvuori oli jo 1800-luvulla 
suosittu matkailukohde, mahtavat mai-
semat ja luonnonrauha puhuttelivat. 
Näin on edelleen. Vaikuttavien näky-
mien lisäksi Pirunvuorella on luola, 
jossa vanha kansa tiesi itsensä pirun 
lymynneen. Oppaan kanssa voi kier-
rellä jännittävillä paikoilla ja kuun-
nella kiehtovia tarinoita. Alue on hyvin 
merkitty, joten omatoimimatkailija-
nakin pärjäät. Polku lähtee Ellivuoren 
hotellilta. Taiteilija Emil Danielsson 
(1882–1967) rakennutti 1906 itselleen 
luonnonkivistä erämaa-ateljeen Pirun-
vuorelle, ja saapui sen jälkeen Saga-vai-
monsa kanssa Karkkuun joka kesä lähes 
60 vuoden ajan. Nykyisin Sastamalan 
kaupungin kulttuuripalvelut pitää Kivi-
linnaa auki kesäisin. Tiloissa on vaih-
tuvia taidenäyttelyitä. Ympäri vuoden 
Pirunvuoreen ja Kivilinnaan voi tutustua 
paikallisoppaan johdolla. 

Parituntinen kävelykierros opastuk-
sineen maksaa 120 euroa. Varaukset 
matkailu@sastamala.fi  

www.visitsastamala.fi/ pirunvuoren-
kivilinna
Ellivuorentie 131 (huom. pysäköinti-
paikalta lähtee noin kilometrin mit-
tainen polku ylös Kivilinnalle) 

Pirunvuori ja 
Danielssonin 
kivilinna

https://www.ellivuoriresort.fi/aktiviteetit/
https://ellivuori.fi/
mailto:matkailu%40sastamala.fi?subject=Varaus%20opastettuun%20k%C3%A4velykierrokseen%20Pirunvuorelle
https://www.visitsastamala.fi/pirunvuoren-kivilinna/
https://www.visitsastamala.fi/pirunvuoren-kivilinna/
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Kirkkojen 
kaupunki
Sastamalassa on peräti yksitoista kirkkoa. 
Kaksi vanhinta on rakennettu keskiajalla, 
toinen remontoitiin tulipalon jälkeen 
vuosituhannen taitteessa.

Kirkkojen 
opastukset
Sastamalan seurakunta 

p. 09 521 9090 tai 
kirkkoherranvirasto@

sastamalanseurakunta.fi

Kysy 
opastuksista!

 • kohdeopastuksia
 • kävely- ja bussikierroksia

 • rooliopastuksia

mailto:kirkkoherranvirasto%40sastamalanseurakunta.fi?subject=Kirkkojen%20opastus
mailto:kirkkoherranvirasto%40sastamalanseurakunta.fi?subject=Kirkkojen%20opastus
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Karkussa sijaitseva Sastamalan vanhin 
kirkko rakennettiin 1400-luvun lopulla. 
Nykyiseen asuunsa se kunnostettiin 
1960-luvulla, puulattia vaihtui maa-
lattiaksi 1977.

Pyhä Maria toimii kesäisin tiekirkkona. 
Se on myös vanhan musiikin festivaalin, 
Sastamala Gregorianan, pääpaikka.

Avoinna 21.5.–31.8.2023 joka päivä klo 
11–16.

Sastamalan kirkon tie 119

Parhaat palat
• Akustiikka: kirkkosali on huip-

puluokan konserttisali
• Historiallinen esineistö: mm. 

1200-luvun kivinen kasteallas, 
pyhimysveistoksia, puiset ruumis-
paarit puhuttelevine teksteineen

• 1600-luvun saarnatuoli, jonka 
puuleikkauksista Osmo Rauhala 
poimi aiheita Tyrvään Pyhän Olavin 
kirkon uuteen saarnatuoliin

Sastamalan 
Pyhän Marian 
kirkko

Seurakunnan pääkirkko valmistui 
vuonna 1855 Vammaskosken kupee-
seen. Sen suunnitteli ”Turun Engeliksi” 
kutsuttu arkkitehti P. J. Gylich. Sasta-
malassa hänen käsialaansa ovat myös 
Mouhijärven ja Kiikoisten kirkot.

Suomessa on vain kaksi kaksitornista 
kirkkoa, Tyrvään kirkko ja Johanneksen 
kirkko Helsingissä.

Avoinna 1.6.–31.8.2023 arkisin (ma–pe) 
klo 9–15.

Kirkkokatu 1

Parhaat palat
• Kolmiosainen alttaritaulu. 

Tyrvään seurakunta tilasi sen 
hovimaalari R. W. Ekmanilta, 
joka tunnetaan mm. Turun tuo-
miokirkon kuorin freskoistaan

• Ville Vallgrenin Kristus-veistos
• Kaunis hautausmaa-alue Liekove-

teen työntyvällä niemekkeellä

Tyrvään 
kirkko

Sastamalan kuuluisin kirkko nousi 
syyskuun 1997 tuhopolton jälkeen 
talkoilla tuhkasta. Taiteilijat Kuutti 
Lavonen ja Osmo Rauhala viimeiste-
livät jälleenrakennuksen uusilla maa-
lauksillaan. Ovet avattiin yleisölle 
elokuussa 2009, ja sen jälkeen niistä 
on astellut sisään lähemmäs puoli 
miljoonaa vierasta.

Muutaman kilometrin päässä kes-
kustasta sijaitseva kirkko on avoinna 
kesäkuukausina su–pe 21.5.–
31.8.2023 joka päivä klo 11–16 sekä 
syyskuussa su klo 11–16.

Kallialan kirkkotie 50

Parhaat palat
• Kirkonrakentajien käsityön jälki 

kirkkosalin kaikilla puupinnoilla
• 101 uutta maalausta
• Koko vanhankirkonmäki, Rau-

taveden kansallismaisema 
ja Kallialan kylämiljöö

Tyrvään Pyhän 
Olavin kirkko

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

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

Lue lisää Tyrvään Pyhän Olavin 
kirkon facebook-sivuilta:
www.facebook.com/pyhaolavi

Avoinna 1.6.–15.8.2023 
arkisin (ma–pe) klo 9–15

Muut 
kirkot

Ajankohtaiset 
tapahtumat ja muuta 
mukavaa osoitteessa 

visitsastamala.fi

https://www.facebook.com/pyhaolavi
https://www.visitsastamala.fi/
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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.

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

Kotomaata 
oppaan kanssa 
Sastamalassa

http://www.sastamalanoppaat.fi
mailto:oppaat%40sastamalanoppaat.fi?subject=Opaskierros
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Sastamalan keskustassa, Liekoveden 
rannalla on yksi Suomen kauneim-
mista ja tyylikkäimmistä pappiloista. 
Tyrvään Pappila yhdistää herkullisen 
ruoan, taiteen ja elämykselliset tapah-
tumat ympäri vuoden. Kesäaikaan 
käytössä on myös vehreä terassi sekä 
elävän musiikin ja teatterin amfiteat-
teri. Puutarhassa pääset tutustumaan 
kukkaloiston lisäksi eri taiteilijoiden 
veistoksiin.

Tyrvään Pappilan upea historial-
linen miljöö, elävä kulttuuri ja herkul-
linen ruoka tekevät vierailusta ainut-
laatuisen. Huolella entisöity Pappila 
palvelee niin ruokailijoita, yksityisiä 
juhlien järjestäjiä kuin yritysten edus-
tustarpeita. Tyrvään Pappilan keit-
tiömestarit huolehtivat siitä, että asi-
akkaat pääsevät nauttimaan uusista 
makuelämyksistä ja unohtumattomista 
menukokonaisuuksista. Ruoat valmiste-
taan lähellä tuotetuista raaka-aineista 
paikallisia erikoisuuksia hyödyntäen. 
Pappilan luonteikkaat viinit ovat omaa 
maahantuontia Euroopan pieniltä viini-
tiloilta.

Tyrvään Pappila
Marskin 
Salonkivaunu
Kiskokabinetin pihalla (Pirkanmaantie 
1057) on vuodesta 1969 seissyt Man-
nerheimin Salonkivaunu. Tämä junan-
vaunu oli osa marsalkka Carl Gustaf 
Emil Mannerheimin toisessa maailman-
sodassa käyttämää junaa. Samaisessa 
vaunussa Mannerheim ja Hitler neu-
vottelivat 1942 Mannerheimin 75-vuo-
tissyntymäpäivänä. Vaunu on kesä-
aikaan avoinna yleisölle ja sinne on 
vapaa pääsy.

Tyylikkäät tilat tarjoavat upeat puitteet 
onnistuneisiin juhliin sekä inspiroiviin 
kokouksiin. Ryhmille järjestetään tila-
uksesta opastettuja kierroksia Pappi-
lassa sekä ympäröivässä puutarhassa.

Tyrvään Pappilan vieressä sijaitsevassa 
Kivinavetassa järjestetään kesällä 
2023 Johanna Oraksen Kallan tarina – 
Kalman kukasta kuosiin -taidenäyttely.

www.tyrvaanpappila.fi 
Asemakatu 4

https://www.tyrvaanpappila.fi/fi/
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Näe ja koe uskomattomien salien, 
salonkien ja roomalaisen kylpylän 
huikeat sisustukset Suomen ainoassa 
kuninkaallisessa huvilassa. Kullatut 
ornamentit, kattomaalaukset ja eri tyy-
lisuuntien kalusteet loistavat kristalli-
kruunujen valaisemina. Kohteen salit 
on sisustettu eri tyylikausien mukaan 
ja näin Villa Royalissa on mahdollista 
tehdä visuaalinen aikamatka barokista 
jugendiin.

Villa Royal on ainutlaatuinen nähtä-
vyys, jonka on luonut sisustustaiteilija, 
entisöijä Markku Ellala. Sukupolven-
vaihdoksen myötä Villa Royaliin on 
syntynyt uusia palveluja ja toimintoja, 

Villa Royal

Vanhakylä Gård
Vanhakylän kartanon uusi elämä sai 
alkunsa, kun kaunis puutarha tuotti ome-
noita yli oman tarpeen. Syntyi mehus-
tamo, viereen idyllinen kesäkahvila 
Väentuvan taloon ja hetken päästä myös 
pienimuotoista majoitusta. Väentuvassa 
on silloin tällöin myös tapahtumia.

www.vanhakylagard.fi
Kaltsilantie 253

Funkkistalo
Vuonna 1938 valmistunut ja 2020 täy-
dellisesti kunnostettu funktionalis-
tista tyyliä edustava Funkkistalo Sasta-
malan kirjakorttelissa kätkee sisäänsä 
viihtyisän kahvila-ravintolan, musiikki-
salin sekä taidegallerian. Ravintolassa 
pääsee nauttimaan laajasta valikoi-
masta suolaista ja makeaa kahvin, 
teen, viinien sekä oluiden kera. Kesällä 
terassi kutsuu viihtymään rauhallisella 
sisäpihalla.

Galleriassa järjestetään vaihtuvia näyt-
telyitä ympäri vuoden. Toisen kerroksen 
musiikkisalin konsertit tarjoavat kuuli-
joille musiikkia laidasta laitaan. Tila 
soveltuu erinomaisesti myös juhlien ja 
kokousten järjestämiseen.

www.funkkistalo.fi 

jotka tekevät kuninkaallisesta elämyk-
sestä vielä monipuolisemman.

Kesäkaudella kuninkaalliseen huvilaan 
yksittäiset matkailijat voivat saapua 
ilman ajanvarausta. Opastettuja kier-
roksia on säännöllisesti kesäaukiolo-
aikojen puitteissa. Opastuksen jälkeen 
voi nauttia aurinkoisella terassilla tai 
sisätiloissa uuden Cafe Bar Villan her-
kullisia antimia.

Uutuutena on myös Villan Matkaparkki 
matkailuautoilijoille. 

www.villaroyalfinland.com 
Kortejärventie 200
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Häijäässä Porintien varressa on reilun 
vuoden ajan toiminut vuonna 2002 
perustetun Herkkujuustolan uusi näyt-
töjuustola. Sveitsiläinen juustomestari 
Peter Dörig muutti 90-luvulla Suomeen 
ja toi mukanaan sukunsa juustonval-
mistusperinteet. Hänen perustamansa 
perheyritys tuottaa Vilhoa, Hilmaa ja 
useita muita erikoisjuustoja lähialueen 
maidosta. Monet niistä ovat pärjänneet 
erinomaisesti alan kilpailuissa, samoin 
tekijä on useasti palkittu.

Tuotannon lisäksi talossa on ravintola- 
kahvila Juustotupa, jossa tarjoil-
laan ruokaa aamiaisesta illalliseen. 
Oman juustolan tuotteet, mm. juustot, 
kerma ja kirnuvoi, ovat hyvin edus-
tettuina sekä lounas- että à la carte 
-ruuissa. Juustotuvassa on myös mah-
dollisuus tehdä juusto-ostoksia ja juus-
tojen 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 kit-
tikellariin on ikkunat. Ryhmille tar-
jotaan paketteja, joista omalle ryh-
mälleen sopivat valitsemalla pääsee 
tutustumaan paremmin juustolan his-
toriaan ja juustoihin. Juustotuvassa jär-
jestetään lisäksi erilaisia tapahtumia, 
juustomestarin brunsseja ja muita vas-
taavanlaisia erikoistilaisuuksia herkul-
listen makujen ympärillä.

”Juustotupaan ovat tervetulleita paikal-
liset, 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

Herkkujuustola

Mattilan Majatalo
Kärppälästä löydät idyllistä majoitusta 
ja upeat juhlatilat tarjoavan Mattilan 
Majatalon. 1800-luvun puolivälissä val-
mistuneen Mattilan tilan päärakennus 
ja viereinen Pytinki on entisöity idylli-
siksi majoitus- ja juhlatiloiksi. Huoneet 
ovat viihtyisiä kahden hengen huoneita. 
Vieraiden käytössä on myös täydelli-
sesti varusteltu iso keittiö, kaksi salia 
sekä erillinen tilava sauna paljun kera.

Kaunis maalaisympäristö ja viihtyisät 
tilat sopivat erinomaisesti juhlien ja 
kokousten pitämiseen. Järjestämme 
tilauksesta myös toiveiden mukaiset 

Kulttuuritalo Jaatsi
Kulttuuritalo Jaatsi on Akseli Gallen-Kal-
lelan lapsuudenkoti. Jaatsin talo oli tule-
valle taiteilijalle ihanteellinen kasvuym-
päristö. Taloa ympäröivät ikikuuset ja 
rannan puolella suuri puutarha. Pihapii-
rissä sijaitsivat monet ulkorakennukset. 
Myöhemmin Jaatsin talo on ollut Tyr-
vään kunnan kunnantalona ja vuodesta 
1990 lähtien näyttelytilana. Nykyisin talo 
toimii Sastamalan kaupungin kulttuuri-
talona. Siellä järjestetään vaihtuvia tai-

Ajankohtaiset 
tapahtumat ja muuta 
mukavaa osoitteessa 

visitsastamala.fi

ruokailut sekä ohjelmaa. Varaamme 
majoittujille aina koko rakennuksen 
omaan käyttöön. Tervetuloa nautti-
maan idyllisestä maalaismiljööstä!

Samassa pihapiirissä sijaitseva Kärp-
pälän Ratsutila on moderni hevos-
toiminnan keskus, mistä löytyy moni-
puolisia palveluita ratsastusseuroille, 
kilpailutoimintaan ja hevosten hyvin-
vointiin ympäri vuoden.

mattilanmajatalo.fi
karppalanratsutila.fi

denäyttelyitä, pienimuotoisia konsert-
teja ja muita kulttuuritilaisuuksia. 

Näyttelyt ovat avoinna yleensä ti–su 
klo 12–18, ryhmille opastuksia tilauk-
sesta, varmista ajat Jaatsin sivuilta. 
Talossa sijaitsee myös kulttuuripalve-
luiden ja Vanhan kirjallisuuden päivien 
toimisto. 

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

https://www.visitsastamala.fi/
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Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi 
sijaitsee Kirjakorttelissa Sastamalan 
keskustassa. Pukstaavi on iloinen ja 
ilmeikäs kirjan koti, jossa viihtyvät kai-
kenikäiset. Piipahda käynnilläsi museo-
kaupassa, istahda kahvilaan naut-
timaan vanhan talon tunnelmasta, 
osallistu runsaaseen tapahtumatar-
jontaan tai vuokraa tilaisuuttasi varten 
viihtyisä salimme.

Museon näyttelyt valottavat suoma-
laisen kirjan yli 500-vuotista historiaa. 
Päänäyttely ”Inkunaabelista sähkökir-
jaan” kertoo mm. suomalaisten kotien 
kirjahyllyistä, 1600-luvun kirjanpaina-
jien maailmasta sekä mielenkiintoi-
sista kirjailijakohtaloista. Vaihtuvissa 
näyttelyissä aiheina ovat kiinnostavat 
kirjakulttuurin ilmiöt ja ihmiset. Pää-
näyttelyn helmiin kuuluu 1400-luvulla 
painettu Psalterium, kehtopainate, jonka 
värikäs historia vie aikamatkalle Lyype-
kistä Tyrvään Pyhän Olavin kirkkoon.

Sastamalan seudun museo on 90-vuo-
tias kulttuurihistoriallinen museo, joka 
tallentaa ja esittelee paikkakunnan his-
toriaa. Näyttelyt tarjoavat näköaloja 
Sastamalan monipuoliseen mennei-
syyteen koskettavasti ja kiinnostavasti. 
Museo sijaitsee Tornihuvilassa Suoma-
laisen kirjan museo Pukstaavin piha-
piirissä, ja museoihin pääsee samalla 
lipulla.

1.10.2022–31.12.2023 
Kivinen kipinä – Sastamalan 
esihistoriaa 

”Kivinen kipinä – Sastamalan esihisto-
riaa” kertoo Sastamalan seudun men-
neisyydestä jääkaudesta aina historial-
lisen ajan kynnykselle saakka. Näyttely 
esittelee kaukaista aikaa tuttujen paik-
kojen, kiinnostavien löytöjen, tutki-
muksen ja harrastuksen näkökulmista. 
Istahda iltanuotion äärelle tai seikkaile 
kalliomaalauksia etsien!

www.pukstaavi.fi/sastamalan-
seudun-museo 
Marttilankatu 12

Pukstaavi

Sastamalan 
seudun museo

Suodenniemen kotiseutumuseo 
Suodenniemen kotiseutumuseo 

sijaitsee Suodenniemen taaja-
massa kirkon välittömässä lähei-

syydessä Koippurinmäen rin-
teellä. Museoalueella on 

satakuntalaisen parituvan 
lisäksi tuulimylly, aitta ja 
riihi. Museossa on nähtä-
villä paikallisten käden-
taitajien töitä. Erikoisuu-
tena museosta löytyy mm. 

Museo sijaitsee vuonna 1920 rakenne-
tussa apteekkari Bäckmanin talossa. 
Pihapiiristä löytyy myös Sastamalan 
seudun museo. Molempiin museoihin 
pääsee samalla lipulla. Kirjakorttelin 
vaiherikkaaseen historiaan voi tutustua 
puutarhasta löytyvän Apteekkarin 
aikaan -mobiilipelin kautta.

Pako museosta III – Kirja 
pelastaa! (21.4.2023–31.12.2024)

Pukstaavin uusi pakohuone vie 
pelaajan kirjojen maailmaan ja jän-
nittävien tehtävien äärelle. Pako-
huoneessa pääset hauskalla tavalla 
näkemään, mihin kaikkeen kirjoja tar-
vitaankaan. Ratkaise pulmat anne-
tussa ajassa ja kerää ryhmällesi huip-
pupisteet. Tässä pelissä kirja pelastaa 
sinut! Sisältyy museokäynnin hintaan 
(alle 18-vuotiaille vapaa pääsy). Sopii 
2–6 henkilön ryhmille.

www.pukstaavi.fi
Marttilankatu 12

suodenniemeläisen postinjakaja Kalle 
Pohjan puusta valmistama potkupyörä. 
Museoon on sisustettu myös vanhan 
ajan luokkahuone. Museo on avoinna 
kesä–heinäkuussa, varmista ajat puhe-
limitse p. 050 467 3392, 040 637 2443  
tai kotisivulta.

www.suodenniemi-seura.fi
Koippurintie 9, 38510 Sastamala

Kysy 
opastuksista!

 • kohdeopastuksia
 • kävely- ja bussikierroksia

 • rooliopastuksia

Opastuksia 
saatavilla 
suomeksi, 

englanniksi, 
ruotsiksi ja 
saksaksi.
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Sastamalan kartta
Seuraavalta aukeamalta löydät Sastamalan keskustakartan sekä ilmoitussivuilta 
lisätietoja ja osoitteet karttoihin merkittyihin käyntikohteisiin.

1. Ellivuori Resort
 Ellivuoren Rantavilla
 Amazing Outdoors
2. Ellivuori Ski Center
6. Kinnalan Koukku
7. Pirunvuoren Kivilinna
8. Otamus
33.  Villa Royal
44. Wanha-Harsu
49. Tyrvään kirkko
50. Sastamalan Pyhän Marian kirkko
 Sastamala Gregoriana
51. Karkun kirkko
52. Keikyän kirkko
53. Kiikan kirkko

54. Kiikoisten kirkko
55. Mouhijärven kirkko
56. Salokunnan kirkko
57. Sammaljoen kirkko
58. Suodenniemen kirkko
60. Suodenniemen kotiseutumuseo
63. Ritajärven luonnonsuojelualue
66.  Honkolan Kulttuuri- ja 

kierrätyskeskus Perikuva
68. Kiviniityn kotieläinpuisto
69. Lakeside Golf
70. Sarkia-museo
71. Saunamaailma
72. Pirulanvuoren näkötorni

Ostoksille
15. Lasistudio Jan Torstensson Oy
16. Grafiikanpaja Anne Mäkelä

Majoitusta, ruokaa ja kahvia
11. Kiskokabinetti 
25. Kotimäen tila
26. Tuomiston kartano
27. Herkkujuustola
32. Pirasen Luomutila
34. Haapaniemen Pidot
35. Majatalo Sinun Tähtesi

18.  Pesosen Mehiläistarhat
22. Nahkapaja Eliisa Marjaana

Nähtävyyksiä, käyntikohteita 
ja aktiviteetteja

36. Virrin tila
37. Murajan tila
40. B&B Kommee Kurki
41. Lantula-talo
47. Välimäen tila
48. Rudolfin Keidas
74. Mattilan Majatalo
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Ajankohtaiset 
tapahtumat ja muuta 
mukavaa osoitteessa

visitsastamala.fi

Sastamalan kartta

https://www.visitsastamala.fi
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3. Kotajärven traktorimuseo
5. Kulttuuritalo Jaatsi
9. Herra Hakkaraisen Talo
10. Vanhan kirjallisuuden päivät
13. Pukstaavi

48. Tyrvään Pyhän Olavin kirkko
49. Tyrvään kirkko
59. Vexve Areena
61. Linja-autoasema
65. Rautatieasema

4.  Zarillo
13. Kahvila Pukstaavi
23. Bistro Sastamala
24.  Kestikievari Liekoranta
29. Hopunkallion ravintola 
30. Tyrvään Pappila
38. Pyymäen leipomo

39. Putiikkihotelli Pyynpesä
42.  Laiturikahvila
43.  Tervakallio Camping ja 

Tervahovi
45. Vammalan Seurahuone
46. Pitopalvelu Vehmaan tila

Ostoksille
17. Ihanien tavaroiden kauppa
19. Laukkutila Ihanamäki
20. Tyrvään Kirjakauppa
21. Kalliokoski

Sastamalan keskusta 
VAMMALA
Nähtävyyksiä, käyntikohteita 
ja aktiviteetteja

Majoitusta, ruokaa ja kahvia
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Vanhan kirjallisuuden päivät   30.6–1.7.2023 Sastamalassa

Tapahtuma on pääsymaksuton www.vanhankirjallisuudenpaivat.com

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

Vuoden 2023 teema on Jalo kilpa

Vuoden 2024 tapahtumapäivät 28.–29.6.2024

”Loistavat puhujat! 
Kesän tärkein 
tapahtuma jo 

vuosikymmenien ajan!”

ku
va

 M
ikk

o J
oo

na

Tule viettämään hauskaa kesäpäivää

Rapsuta eläimiä, ajele polkuautolla, pompi pomppu-
linnassa 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 www.kiviniitty.fi

kotieläinpuistoon
Kiviniityn

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

Talvitapahtuma järjestetään, jos lumitilanne sallii huhti-, 
maaliskuussa. Juhannuksen kokkojuhla juhannusaattona ja 
Arvon Askel-liikuntatapahtuma syyskuun viimeisenä sunnuntaina.

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

Otamussillantie 65
Sirpa Lindroos, puh. 040 5084 961

68
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MYÖS RÄÄTÄLÖIDYT OHJELMAT
PIENILLE JA SUURILLE RYHMILLE 
Kesän lopettajaiset: HONKOFEST 19.-20.8. 2023

www.perikuva.fi

HONKOLAN KESÄ
Nautinnon hetkiä Laamakahvilassa!
Sielukasta, elävää musiikkia!
Elokuvia ja teatteria!
Löytöjä kirpputorilla!

Katso aukioloajat sekä ohjelma:

Honkolantie 23, Sastamala
THE SUMMER OF THE HONKOLA VILLAGE
The 3 local made movies with English text!
The Flee market!
The Cafe Llama!
Live music!
See: www.perikuva.fi

Fb & Instagram

66

kuvakulmaa nyt 

Kulttuuritalo Jaatsi  
Gallen-Kallelan katu 1, Sastamala 

avoinna joka päivä klo12–18  
(suljettu 23.–24.6.)

Henri Ijäs, Heli Innala, Jaakko Karjula,  
Nykytaideryhmä Kylkiäinen, Heidi Piippo, 
Sanna Ristolainen, Kai Ruohonen,  
Outileena Uotila ja Ari Virtanen

– taidetta Sastamalasta 2023

16.6.–13.8.2023

5

Sarkia-Museo
Sarkiantie 199, 38300 Sastamalan Kiikka

040 522 3752, 050 376 1729

Avoinna v. 2023
la 20.5. klo 12-15
la 10.6. klo 12-15
pe 30.6. klo 15-17
la 1.7. klo 14-16
la 15.7. klo 12-15

Instagram: sarkia_museo
www.sarkiaseura.net

70

Kaunistontie 128, Sastamala
Ari Kiviniemi Puh. 0500 123 500

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

RENTOA OLOA!

TULE JA KOE SAUNAMAAILMA

Kaunistontie 128, Sastamala
Ari Kiviniemi Puh. 0500 123 500

Täällä riittää tekemistä!
• AKTIVITEETTEJA

• MAJOITUSTA
MAALAISMILJÖÖSSÄ

• 8 SAUNAA

• PÖYDÄN ANTIMIA
• KOKOUSTILOJA
• KULTAHIPPUJA
• OFFROADIA.........

71
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Mauri Kunnaksen 
rakastettujen kirjojen 
pohjalta rakennetussa 
talossa niin lapset  
kuin lapsenmielisetkin  
ovat viihtyneet jo  
huikeat 20 vuotta! 
Edelleen leikki on 
meille tärkeintä,  
ja sitä meillä saakin 
tehdä sydämensä  
kyllyydestä.
ps. Herra Hakkarainen  
unissakävelee koulujen  
loma-aikoina!

Herra Hakkaraisen  
talossa vietetään 
20-vuotisjuhlavuotta!

Herra Hakkaraisen talo on auki 
ympäri vuoden ja Hurjan hauska 
autopiha touko–loka kuussa.  
Pääsylippuhinnat, aukioloajat ja 
muut tiedot löydät sivuiltamme: 
herrahakkaraisentalo.fi  
Marttilankatu 10, Sastamala 
puh. 044 770 3102  
info@herrahakkaraisentalo.fi

Käy myös verkkokaupassamme: 
kauppa.herrahakkaraisentalo.fi

SaStamalan KirjaKortteli • marttilanKatu 12 
                               liput 0€/4€/8€   

alle 18-vuotiaille vapaa pääsy 
www.pukstaavi.fi 

 
 

avoinna kesällä joka päivä 10–17 
(1.6.–15.8. ) 
muina aikoina ti–la 10–16 
 

Sastamalan Kirjakorttelin museoissa 

info@pukstaavi.fi • 010 321 2950

9
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Nähtävyyksiä, käyntikohteita ja aktiviteetteja 

03 512 9500 WWW.LAKESIDEGOLF.FI SASTAMALANTIE 1901, 38100 SASTAMALA

TERVETULOA LAKESIDE GOLFIIN!
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Kotajärven Auto- ja Traktorimuseon uusiin 
tiloihin avattu täysin uusittu näyttely esittelee 

suomalaisen maaseudun koneellistumisen ja 
ajoneuvoistumisen historiaa. Museossa on 

esillä vanhoja traktoreita, autoja, 
moottoripyöriä, mopoja, polkupyöriä ja 

muuta maaseutuelämään liittyvää esineistöä. 
Museo on avoinna kesäkuukaisina Sastamalan 

keskustassa osoitteessa Itsenäisyydentie 5. 

      @autojatraktorimuseo 

 

 

 

 

Tervetuloa uudistuneeseen 
Kotajärven Auto- ja 
Traktorimuseoon! 

Suodenniemen kotiseutumuseo
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.
Museo on avoinna kesä-heinäkuussa, varmista ajat 
puhelimitse tai www.suodenniemi-seura.fi.

Emil kylässä

Pirunvuoren Kivilinna
Emil Danielssonin erämaa-ateljee

Ellivuorentie 131, Sastamala  
(pysäköintialue)

 
Emil Danielssonin teoksia 

Sastamalan kaupungin taidekokoelmasta 

Avoinna: 
Näyttely: ma-su klo 11–17  
Kivilinna: kesä- ja elokuussa  la-su klo 11–17 
Vapaa sisäänpääsy!
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Ajankohtaiset tapahtumat: 
www.visitsastamala.fi/tapahtumakalenteri

Ajankohtaiset tapahtumat: 
www.visitsastamala.fi/tapahtumakalenteri

https://www.visitsastamala.fi/tapahtumakalenteri/


Nähtävyyksiä, käyntikohteita ja aktiviteetteja 

www.ellivuoriresort.fi  • sales@ellivuori.fi  • 03 51 921

Ellivuori Resort • Ellivuorentie 131 • 38130 Sastamala • www.ellivuoriresort.fi 

Kuva Harri Lindfors

ELLIVUORI RESORT
Monipuolisia majoitus-

vaihtoehtoja ja 
tunnelmallisia saunoja

RANTAVILLA JA VILLA AALTO
Korkeatasoisia 

kokous- ja majoitustiloja

VUORICARAVAN
Leirintäalue palvelee 

ympäri vuoden

ELLIVUORI RESORT
Tasokkaat ravintola- 

ja kokouspalvelut

AMAZING CITY
Aktiviteetteja ja välinevuokrausta 

ympäri vuoden

ELLIVUORI SKI CENTER
Koko perheen laskettelukeskus 

ja bikepark
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Nähtävyyksiä, käyntikohteita ja aktiviteetteja 

Suomen ainoa kuninkaallinen huvila!

Varaa Villa Royal juhlatilaksi tai tapahtumatilaksi! 

Kesä 2023 Villassa: 
 Sisäänpääsy ja omatoiminen kierros 

ilman ennakkovarausta

 Cafe Bar Villa aurinkoterassilla ja
 anniskeluoikeuksilla

 BestPark - matkaparkki

 Taide- ja matkamuistomyymälä

 Taidenäyttely

Villa Royal
Kortejärventie 200
38470 Sastamala (Mouhijärvi)

   +358 (0)44 988 6559 
info@villaroyalfinland.com

Aukiolojat ja hinnat löydät 
verkkosivuiltamme: 
www.villaroyalfinland.com

14 paikkaa 1-3 vrk leiriytymiseen
Varaa paikkasi www.bestpark.com

Villan Matkaparkki 

Cafe Bar Villa ja aurinkoterassi 
Nauti virvokkeita sekä pieniä suolaisia ja makeita

 herkkuja
Anniskeluoikeudet

Taide- ja matkamuistomyymälä 
Rustiikki hirsipintainen butiikki
Shoppaile matkamuistoja, tuliaisia, taidetta ja 
taidekäsitöitä

Taidenäyttely piharakennuksessa 
Ryhmänäyttely 
Kotimaista ja ulkomaista taidetta

 Näe ja koe salien, salonkien ja roomalaisen kylpylä n
 huikeat sisustukset

Omatoiminen kierros kesän aukioloaikoina yksityis-
 henkilöille 

Ryhmille kierrokset varattavissa huhti -  lokakuun aikana 

Tutustuminen kuninkaalliseen huvilaan 
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Ostoksille 

eliisamarjaana.fi
Vakintie 15, Keikyä
32730 Sastamala
puh.044-5131480

      TERVETULOA        
NAHKAVERSTAALLE

RYHMILLE PAJAKIERROS

Laukkutila Ihanamäki
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

Tyrvään Kirjakauppa Oy
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!

Tyrvään Kirjakauppa Oy
Marttilankatu 18, 38200 Sastamala
Puh. 020 773 8480
tyrvaan.kirjakauppa@kirjakellari.fi
www.kirjakellari.fi / www.info.fi

130 v

konttori@lasistudio.fi 
Kiikostentie 8, Kiikoinen 

0400 479 096

Mauri Kunnas -tuotteita itselle tai lahjaksi
Marttilankatu 10, Sastamala  
puh. 044 770 3102, herrahakkaraisentalo.fi

Vieraile verkkokaupassa: 
kauppa.herrahakkaraisentalo.fi!

IHANIEN TAVAROIDEN KAUPPA 
HERRA HAKKARAISEN TALOSSA

Riippiläntie 261
38100 SASTAMALA

ANNE MÄKELÄ
| kuvataiteilja | taidegraafikko | 

Grafiikanpaja & 
 taidepuoti

Grafiikanpaja ja taidepuoti  
ovat avoinna joustavasti 

ryhmille ja yksityisille henkilöille.
Kiitos kun otat yhteyttä!

Anne 050 597 1909 
taide@annemakela.com 

www.annemakela.fi 
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Majoitusta, ruokaa ja kahvia

Mukavasti matkan varrella Sastamalassa
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

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

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

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

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

www.valimaentila.com
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Majoitusta, ruokaa ja kahvia

Kahvila, ravintola ja kesäterassi 
Itsenäisyydentie 15

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

Virrin tila

Juhla-, kokous- ja majoitustilat 
maatilalla Sastamalassa

virri@virrintila..
www.virrintila..

Virrintie 39, 38220 Sastamala

Juhla- ja ateria palveluita vanhassa, 
kauniissa ja tunnelmallisessa 
maalaismiljöössä. Kesäkäytössä 
iso juhlateltta, navetanvintti ja 
käsin holvattu upea kellari.

Vehmaan 
tila

Tampereentie 212, p. 0500 805 872
Avoinna tilauksesta | vehmaantila.fi

Murajan tila
Murajantie 77, 38360 Sastamala 
Puh. 050 365 5350 
www.murajantila.blogspot.fi 
Viihtyisää majoitusta 
Kiikoisjärven rannalla. 
Puutarhalta näyttävät kesäkukat 
ja herkulliset tomaatit. 

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

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

www.kotimaentila.fi
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Majoitusta, ruokaa ja kahvia

Zarillo Western & Tex Mex  | Torikatu 1, Sastamala 

RAVINTOLA 
ZARILLO

Maittavat burgerannokset ja  

mehevät pihvit aitoon western- 

tyyliin Vammalan keskustassa

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

herkkujuustola.fi  
Ravintola - Juustola- Juustopuoti

Kurvosentie 3, Sastamala, puh 050 471 6899,

Näe, koe ja maista

HERKULLINEN
LOUNAS VIIKON
JOKAISENA PÄIVÄNÄ

MYÖS  YKSITYIS-
TILAISUUDET AVOINNA

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

HOPUNKALLION RAVINTOLA
Hoitokatu 6 A, 38200 Sastamala
040 504 9653           @servisastamala
Lounaslista & lisätiedot: www.servi.fi
040 504 9653           @servisastamala
Lounaslista & lisätiedot: www.servi.fi

KAHVILAKULTTUURIA KAIKILLE AISTEILLE

Leipurin kahvila
Nuutilankatu 2

aamiainen   -   lounas   -   konditoria   -   juhlat

Pyymäen konditoria
torin laidalla

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

9 LEIRINTÄMÖKKIÄ
70 VAUNUPAIKKAA
4 TILAUSSAUNAA
TALVELLA MATKAPARKKI  

 

Rautaveden rannalla 

AURORAHUT - IGLUMAJOITUS 
YMPÄRIVUOTISESTI

Ajankohtaiset tapahtumat: 
www.visitsastamala.fi/tapahtumakalenteri
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Majoitusta, ruokaa ja kahvia

Tuomiston Kartano on vieraitaan 
hemmotteleva hyvinvoinnin retriittikeskus 

keskellä kaunista kansallismaisemaa. 

Kodikkaat tilamme taipuvat erikokoisten ryhmien 
tarpeisiin ja kartanon henki takaa aina ihanan 

tunnelman. Sydämellisesti tervetuloa!

Avoinna tilauksesta ryhmille. Majoitusta 
kartanon saleissa ja herkullista kasvisruokaa.

Riippiläntie 32, 38100 Karkku, Sastamala
Puh. 040 7643112, info@tuomistonkartano.fi

www.tuomistonkartano.fi

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 MieliAitta

Pirasen Luomutila

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

Lämminhenkinen kylätalo
Lantula-talo tarjoaa toimivat tilat 
ryhmille. Kotitekoista lähiruokaa 
perjantaisin ja tilauksesta. Juhliin 
max. 120 hlöä. Edullista yöpymistä 
retkeilijöille. Wifi, sauna, kota, beach-
volley, jalkapallomaalit, hiihtolatu, 
luontopolku, laavu, traktorikuljetus. 
Matkaparkki! 
p. 050 366 6953 • www.lantula.fi

fo Lantulan seudun kyläyhdistys 
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Majoitusta, ruokaa ja kahvia

Hotelli-Ravintola
Lounastarjoilu

A la Carte
Juhlapalvelut

Kokouspalvelut
Tanssia, 

elävää musiikkia

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

Tervetuloa viihtymään!

vammalanseurahuone.fi
Puistokatu 4,  Sastamala, puh. (03) 51 941 

AVOINNA
KESÄLLÄ: 

su-to 
10 – n. 22 

pe-la 
10 – n. 24

laiturikahvila.fi
Rautavedenkatu 20, Sastamala, puh. 040 168 0401

Keidas Keidas 
keskellä keskellä 

kaupunkiakaupunkia
Keidas Keidas 
keskellä keskellä 

kaupunkiakaupunkia
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Majoitusta, ruokaa ja kahvia
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Helsinki

Turku

Lahti

Jyväskylä

Tampere
KarkkuPori

Vaasa

Sastamala
Vammala

Yritysasiantuntija:
Puh. 050 304 0485
teresa.vidfelt@sastamala.fi
Sastamalan kaupungintalo
PL 23, 38201 Sastamala

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

Sastamala 
Sastamalaan on helppo tulla mistä 
päin tahansa. Esimerkiksi bussilla 
valtateitä 11 ja 12 Tampereelta, 
Turusta ja Porista, junalla 
Tampere-Pori-rataa ja omalla 
autolla kaikkialta Suomesta.

-parhaalla paikalla


	Sastamalassa loma on lähellä!
	Tapahtuu Sastamalassa
	1. Vanhan kirjallisuuden päivät
	2. Kiikoisten Purpurit
	3. Sastamala Gregoriana 13.–16.7.2023
	5. Satakunnan kansansoutu
	4. Kiikan Rukkiviikko 5.–11.6.2023
	6. Tyrvää jazz
	7. Johanna Oras: Kallan tarina, Pappilan Kivinavetta
	8. Velo Sastamala 2.9.2023 2023
	10. Lisää isompia ja pienempiä tapahtumia pitkin vuotta Visit Sastamalan tapahtumakalenterissa www.visitsastamala/tapahtumakalenteri
	9. Kesäteatterit

	Vesien syleilyssä, lähellä luontoa
	Ritajärven luonnonsuojelualue
	Kuasman kiäppi
	Otamus
	Keikyän riippusilta
	Vehmaanniemi
	Pirulanvuoren näkötorni
	Kutalan Kasino
	Golf

	Pyöräilyreitit Sastamalassa
	Järvien reitit tuovat Sastamalaan saakka
	Gravelia ja maantietä
	Reittisuunnittelun avuksi

	Elämyksiä ja seikkailuja lapsille
	Herra Hakkaraisen talo
	Pukstaavi
	Onnea 20-vuotias Herra Hakkaraisen talo!
	Pakeneman kolme pakohuonetta
	21.4.2023–31.12.2024 Pako museosta III – Kirja pelastaa! 
	Peikkovuori
	Kiviniityn kotieläinpuisto
	Taaben farmi
	Ellivuori

	Ellivuori Resort
	Aktiviteetit ympäri vuoden 
	Pirunvuori ja Danielssonin kivilinna
	Ellivuori Ski ja Bike Park

	Kirkkojen kaupunki
	Tyrvään Pyhän Olavin kirkko
	Muut kirkot
	Tyrvään kirkko
	Sastamalan Pyhän Marian kirkko

	Vanhaa, uutta ja uutta vanhaa
	Tyrvään Pappila
	Marskin Salonkivaunu
	Funkkistalo
	Vanhakylä Gård
	Villa Royal
	Mattilan Majatalo
	Kulttuuritalo Jaatsi
	Herkkujuustola
	Pukstaavi
	Suodenniemen kotiseutumuseo 
	Sastamalan seudun museo

	Sastamalan kartta
	Sastamalan keskusta VAMMALA
	Sastamala -parhaalla paikalla

