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Sastamala on Länsi-Suomessa Pirkanmaalla sijaitseva noin 
25 500 asukkaan kaupunki. 

Sastamala tunnetaan etenkin kirja- ja kirkkokaupunkina, 
jossa sijaitsevat muun muassa valtakunnallinen suoma-
laisen kirjan museo Pukstaavi, kirjailija Mauri Kunnaksen 
piirroshahmoista ideansa saanut Herra Hakkaraisen talo 
sekä Tyrvään Pyhän Olavin kirkko, jossa historia sekä Kuutti 
Lavosen ja Osmo Rauhalan kirkkotaide kohtaavat vaikutta-
valla tavalla.

Kulttuurikaupungin lisäksi Sastamala on liikunnan ja 
urheilun kaupunki. Oma lentopallojoukkueemme Valepa 
kuuluu maan parhaisiin, ja joukkueen pelaajia pelaa myös 
maajoukkueessa. Kaupunki on tuttu monille laskettelijoille ja 
golfaajille, sillä Ellivuoren ja 36-reikäisen golfkeskus Lakeside 
Golfin asiakkaista monet tulevat pitkänkin matkan takaa. 
Siinä missä Mullilahden Monako kokoaa yhteen vauhti-
veikkoja, vesistöt houkuttelevat melomaan, kalastamaan ja 
veneilemään.

Sastamala on tunnettu myös yrittäjyydestä. Sveitsiläisen 
juustomestari Peter Dörigin juustot valmistuvat Sastamalassa 
ja kaupungista lähtee maailmalle vuosittain laadukkaita sai-
raalakalusteita, ambulanssien siirto- ja kuljetusvälineitä sekä 
tuhansia palloventtiileitä. Myös Muotitalo Jokisen, Levoran-
nan Autoliikkeen, Huonekaluliike Pekka Ahosen, Pyymäen 
Leipomon ja Kalaneuvoksesta tunnetun Kalanjalostustehdas 
V. Hukkasen kotipaikka on täällä. Moni matkailija haluaa 
mukaansa paikallisia käsitöitä: käsintehdyn nahkalompakon, 
paidan, kirjakorun, olkipukin tai laukun.

Kaupunki katsoo tulevaisuuteen, mutta suomalaisen maa-
seudun juurevuus heijastuu edelleen asenteissa ja arvoissa. 
Matkailija saa kokea vieraanvaraisuutta ja aitoa välittämistä, 
onpa hän vain ohikulkumatkalla tai pysähtymässä pidem-
mäksi aikaa.

Tämä lehti esittelee Sastamalan seudun matkailutarjontaa. 
Toivomme, että saavut vieraaksi yksin tai seurueen kanssa 
– teemme parhaamme, jotta viihtyisit! Täällä on myös hyvä 
asua – tervetuloa Sastamalaan, vaikka kirjoille asti!

Sastamala is a town of around 25 500 people in the Pirkan-
maa region of western Finland.  We are particularly known 
as a town of books and churches.  The national Finnish 
book museum Pukstaavi is here, and also the House of Mr. 
Clutterbuck, which got its inspiration from characters in the 
children’s books by Mauri Kunnas.  The historic Church of 
St. Olaf in Tyrvää, where history and the church art of Kuutti 
Lavonen and Osmo Rauhala meet, is also in Sastamala.

As well as being a town of culture, Sastamala is also a town 
of sports and exercise.  Our own volleyball team, VaLePa, is 
among the best in the country, and some of our players also 
play on the national team.  The town is familiar to many 
golfers and skiing enthusiasts, and many of the customers 
to Lakeside Golf and the Ellivuori Ski Center come from 
far afield.  The Monako karting track attracts motor racing 
fans, and the lakes and rivers are ideal for canoeing, fishing 
and boating.

Sastamala is also known for its entrepreneurialism.  The 
Swiss cheese master Peter Dörig makes his cheeses in Sasta-
mala, and the town’s businesses send out top quality hospi-
tal equipment, patient transport systems and thousands of 
ball valves into the world each year.  Other local businesses 
include the Jokinen clothes store, Levoranta car dealer, Pe-
kka Ahonen furniture store, Pyymäen Leipomo bakery and 
fish product specialist V. Hukkanen.  Many visitors want to 
take something of the local handiwork home with them: a 
hand-made leather wallet, a shirt, a piece of book jewellery, 
a straw goat or perhaps a bag.

We are looking to the future but our roots are in the Finnish 
countryside, and this still shows in our attitudes and values.  
Whether just passing through or staying longer, visitors will 
experience hospitality and genuine caring.

This brochure shows what the Sastamala region has to of-
fer its visitors.  We hope to be able to welcome you as our 
guest, either by yourself or with a group – we will do our 
best to make sure you enjoy your time with us!  This is also 
a good place to live – you’re welcome to join us in Sasta-
mala for any length of time!

Наш городок Састамала расположен в Западной Финляндии, 
провинции Пирканмаа, и населяет его около 25 500 жите-
лей. Мы известны, в частности, как город книг и церквей: 
среди многих достопримечательностей здесь находится 
национальный музей финской книги Пукстаави, созданный 
по мотивам книг писателя Маури Куннаса и заселённый его 
персонажами замечательный Дом господина Хаккарайнена, а 
также церковь Святого Олава, в которой  история и искус-
ство художников Куути Лавонена и Осмо Раухала впечатляю-
ще дополняют друг друга. 

В дополнение к культурной составляющей, Састамала – 
город спортивных достижений и активной физической дея-
тельности. Городская волейбольная команда Валепа – одна 
из лучших в Финляндии, и её игроки числятся в сборной 
страны. Город знаком многим лыжникам и игрокам в гольф: 
в горнолыжный центр Элливуори и на 36-луночное поле для 
гольфа многие приезжают издалека.  Картинговая трасса 
Муллилахден Монако объединяет любителей скорости, а 
окружающие город озёра манят к себе заняться греблей, по-
рыбачить, или просто покататься на лодке.

Састамала также широко известна предпринимательской 
деятельностью. Великолепные сыры швейцарского мастера-
сыродела Питера Дёрига изготавливают только в Састамале; 
кроме того, отсюда по всему миру отправляется высоко-
качественное больничное оборудование и тысячи шаровых 
кранов. Дом мод Йокинена, автосалон Леворанта, мебельный 
магазин Пекки Аахонена, кондитерская Пуумяки, известный 
рыбоперерабатывающий завод Хукканена – всё это находит-
ся здесь, в маленькой Састамале. И очень многие туристы с 
удовольствием приобретают у нас изделия местных мастеров 
ручной работы: кожаные кошельки, рубашки, футляры для 
книг, сумки.

Мы смотрим в будущее, сохраняя и поддерживая чистоту 
старых деревенских традиций, истинно финских ценностей. 
Приезжайте к нам погостить, или побывайте хотя бы про-
ездом, и вы встретите здесь искреннее радушие и гостепри-
имство.

Этот журнал представляет туристические предложения 
Састамалы. Мы надеемся, что вы приедете к нам – один или с 
друзьями – и мы сделаем всё возможное, чтобы  вам захоте-
лось вернуться сюда снова! Добро пожаловать в Састамалу!

Tervetuloa 
vieraaksemme!

We welcome 
you as our 
guest!

Добро 
пожаловать, 
дорогой гость! 

SASTAMALA: • Founded 1.1.2009 • Inhabitants 25 511 (2014)  
• Surface area 1388 km2 • Tax rate 20,75% • Good travel connections.  
Trunk roads 11 and 12 and the railway facilitate easy travel to Pori,  
Turku and Tampere, for example. Tampere is less than an hour away.  
The Tampere Pirkkala airport is around 50 km away.  
• Website: www.sastamala.fi and www.sastamalanseudulle.fi

SASTAMALA: • perustettu 1.1.2009 • asukasluku 25 511 (2014)  
• pinta-ala 1388 km2 • veroprosentti 20,75 • Hyvät kulkuyhteydet: 
Valtatiet 11 ja 12 sekä rautatie mahdollistavat helpon kulkemisen 
esimerkiksi Poriin, Turkuun ja Tampereelle, jonne ajaa alle tunnissa. 
Tampere-Pirkkalan lentoasemalle noin 50 km. • Kotisivut:  
www.sastamala.fi ja www.sastamalanseudulle.fi

САСТАМАЛА: • основана 1.1.2009 • население 25 511 (2014) • занимаемая площадь 
1388 кв.км • налоговая ставка 20,75 • хорошее транспортное сообщение. Шоссе № 11 
и 12 и железная дорога позволяют легко попасть сюда, например, из Пори, Тампере 
и Турку в течение всего лишь часа. До аэропорта Тампере Пирккала около 50 км. • 
веб-сайты: www.sastamala.fi и www.sastamalanseudulle.fi
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AsiointiAsiointi kaupoissa ja ravitsemusliikkeissä 

onnistuu Sastamalassa myös suomeksi. 

Varsinkin nuoret puhuvat yleensä hyvää 

suomea. Myös vanhempi väestö ymmär-

tää yleensä suomea, vaikka saattaakin 

vastata sinulle tyrvääksi. Sitä ei kannata 

säikähtää vaan pitää enemmänkin luot-

tamuksen osoituksena. Sastamalalaiset 

puhuvat tyrväätä erityisesti ollessaan 

innostuneita, rentoutuneita ja hyvien 

ystäviensä seurassa.Tyrvään murre on Sastamalan pääkieli. 

Se on myös Mauri Kunnaksen äidinkieli.

Juhli kanssamme  
Akseli  
Gallen-Kallelaa!
Akseli Gallen-Kallelan syntymästä tulee vuonna 2015 
kuluneeksi 150 vuotta. Kansallistaitelijan juhlavuosi näkyy 
Sastamalassa monella tavalla, sillä Akseli Gallen-Kallela eli 
lapsuutensa ja nuoruutensa Jaatsin tilalla Tyrväällä nykyisen 
Sastamalan alueella.

Sastamalan seutu teki nuoreen Axel Galléniin lähtemättö-
män vaikutuksen, ja Tyrväällä vietetty aika on vaikuttanut 
merkittävällä tavalla hänen uransa vaiheisiin ja tuotantoon. 
Esimerkiksi yksi Gallen-Kallelan kuuluisimmista teoksista, 
Poika ja varis, on syntynyt Tyrvään maisemissa kesällä 1884.

Juhlavuoden taidenäyttely järjestetään kesällä kulttuuritalo 
Jaatsilla, johon avataan toukokuussa myös uusi patsaspuis-
to.  Jaatsin puistossa sijaitsee lisäksi Gallen-Kallelan prons-
siin valettu näköispatsas, ja luonnonkiveen on upotettu 
laatta, jossa lukee ”Kalevalaisen kansan suuri kuvaaja Akseli 
Gallen-Kallela kasvoi kehdosta mieheksi näillä kunnahilla”. 

Näihin ja muihin taitelijan jättämiin jalanjälkiin voi tutustua 
opastetuilla Akselin saappaissa -kävelykierroksilla. Taiteilijan 
syntymäpäiväjuhlia vietetään Sastamalassa 26.4.2015, lisäksi 
monet muut kaupungissa järjestettävät tapahtumat kietou-
tuvat juhlavuoden ympärille.

Lisätietoja Gallen-Kallelan juhlavuodesta Sastamalassa: 
www.sastamala.fi/agk 

LuonnonkAuneuttA jA  
kuLttuurihiStoriAA 

Punkalaidun kutsuu matkailijan keskelle perinteikästä kult-
tuurimaisemaa. Punkalaitumen halki kulkeva Taikayöntie on 
jo itsessään elämys: sen kauniiden mutkittelevien teiden var-
rella voi nauttia silmiä hivelevistä jokinäkymistä ja vanhoista 
talonpoikaisrakennuksista. Elinvoimainen ja rakennetun 
kulttuuriympäristön vuoksi merkittävä kuntakeskus on oiva 
pistäytymispaikka kauppoineen ja kahviloineen. Sijaitseepa 
keskustassa myös Suomen kaunein kunnantalo.

Yli-Kirran kotiseutumuseossa voi tutustua maalaiselämään 
1800-luvun umpipihamiljööstä 1960-luvun maatalouskonei-
siin asti. Noin viiden hehtaarin museoalueen sydän on piha-
alue, joka on Mauri Kunnaksen Koiramäen esikuva. Kes 
än kohokohta Yli-Kirralla on perinnetapahtuma Kaikkien 
Aikojen Maatalousnäyttely, joka järjestetään seuraavan 
kerran 4.−5.7.2015. Tapahtuman ohjelmaan kuuluu muun 
muassa puinti- ja kyntönäytöksiä, traktoriparaati, hevoskier-
toa, kasvivärjäystä, kehräystä, matonkudontaa ja esillä ovat 
esimerkiksi plankkusaha, klapikone ja pärehöylä. Museon-
mäellä paistetaan myös kakkoa eli hiivaleipää ulkouunissa, 
keitetään saippuaa ja punamultamaalia sekä punotaan 
köyttä ja tehdään riukuaitaa ja pärekattoa.

Suomen kauneimmaksi tanssilavaksi 2010 ja 2011 valit-
tu Särkkä löytyy sekin Punkalaitumelta. Järvimaisemassa 
sijaitseva lava houkuttelee keskiviikkotansseihin pitkienkin 
matkojen takaa. Porttikallion alueurheilukeskus tarjoaa 
harrastajille ja ammattilaisille SM-tasoiset hiihto- ja am-
pumahiihtoreitit, uuden koko perheen luontopolun sekä 
vuonna 2013 valmistuneen huikean maisematornin, josta 
on esteetön näkyvyys koko pitäjään. Porttikalliolla on myös 
9-väyläinen frisbeekenttä, ja Punkalaitumen keskustan 
tuntumassa sijaitsee Punkalaitumen Golf ry:n omistama 
9-reikäinen golfin lähipelikenttä.

Tervetuloa  
Punkalaitumelle!

PUNKALAIDUN: • perustettu 1639 • asukasluku 3132 (2014)  
• pinta-ala: 363,85 km2 • veroprosentti 21,50 %  
• Kotisivut: www.punkalaidun.fi
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Sastamalan kaupunki julistautui Suomen kirjapääkaupungik-
si kaksi vuotta sitten. Julistautumisen taustalla on sekä pitkä 
kirjaan liittyvä historia että vireä nykyisyys.

Sastamalassa järjestetään vuosittain kaksi valtakunnallista 
kirjallisuustapahtumaa. Vanhan kirjallisuuden päivät on ke-
rännyt kirjatoukat yhteen jo yli 30 vuoden ajan juhannuksen 
jälkeisenä viikonloppuna. Kesällä 2015 kirjapäiviä vietetään 
26.−27.6. teemalla intohimo. Lasten- ja nuortenkirjallisuu-
teen keskittyvä koko perheen tapahtuma Kirjaset järjeste-
tään vuosittain marraskuussa. Valtakunnallinen suomalaisen 
kirjan museo Pukstaavi on avoinna Sastamalan keskustassa 
ympäri vuoden. Näyttelyiden lisäksi Pukstaavissa palvelee 
muun muassa kahvila ja museokauppa.

Pukstaavin naapurissa sijaitsee Mauri Kunnaksen tarinoihin 
pohjautuva Herra Hakkaraisen talo. Muutaman askeleen 
päässä on Tyrvään kirjakauppa, jonka Kirjakellari on maan-
kuulu. Kirjallinen kulttuuri elää vahvasti myös paikkakunnan 
kirjapainoissa, pienkustantamoissa, käsityöläisyydessä ja 
opetuksessa.

Nykykirjailijoista Sastamalassa asuvat muun muassa Pirjo 
Tuominen, Jukka-Pekka Palviainen, Sami Parkkinen, Marko 
Vesterbacka sekä Tatu ja Patu -kirjojen tekijät Aino Havu-
kainen ja Sami Toivonen. Kesäisin Sastamalassa voi törmätä 
paikkakunnalla mökkeileviin Mauri Kunnakseen tai sanatai-
turi Timo Soiniin.

Kirjat ja kirjallisuus ovat monen sastamalalaisen elämäntapa 
ja harrastus. Kaupungissa kokoontuu lukuisia lukupiirejä, 
julkaistaan vuosittain monia harrastajakirjoittajien tekemiä 
kirjoja, ja Sastamalan Opiston kursseilla voi opetella niin 
kirjansidontaa kuin elämäntarinakirjoittamista tai raplyriik-
kaa. Syksyllä 2015 opiston kirjoittajilta ilmestyy jo kolmas 
antologia, tällä kertaa teemana on ruoka.

Kun Aino Havukainen ja Sami Toivonen tulivat esiintymään 
Vanhan kirjallisuuden päiville kesällä 2007, he eivät arvan-
neet, että Sastamalasta tulisi vielä samana vuonna heidän 
kotikaupunkinsa. Paikkakunta oli heille ennestään tuttu 
lähinnä Herra Hakkaraisen talosta. Aino tosin tunsi alueelle 
jonkinlaista sukurakkautta, sillä hänen puuseppä-isoisoisän-
sä oli täältä kotoisin.

- Tuttavamme Tarja ja Mauri Kunnas veivät meidät 
kirjapäivien jälkeen ajelulle Maurin lapsuusmaisemiin. 
Kuin ohimennen lapsuuskotinsa kohdalla Mauri sanoi, 
että tässä olisi talo myynnissä, Havukainen muistelee. 
Hän kertoo, että kun seurue meni sisälle taloon, se tuntui 
heti hänestä ja Samista omanoloiselta – suurimman 
vaikutuksen teki olohuoneen pyöreä ikkuna.

Kirjailijaperheen muuttokuorma ajoi talon pihaan Sastama-
lan Nälkälänmäkeen lokakuussa 2007.

- Ei muutto sormia napsauttamalla käynyt, mutta olem-
me aika spontaaneja ja olimme jo aiemmin puhuneet, 
että haluamme löytää omannäköisemme asuinpaikan 
ennen kuin lapsemme menevät kouluun. Maurin ajoitus 
oli siis otollinen, Havukainen sanoo.

Havukainen ja Toivonen ovat kotiutuneet Sastamalaan 
hyvin. He kiittävät niin kaupungin sopivaa kokoa kuin 
sijaintiakin. Polkupyörällä pääsee keskustassa paikkaan kuin 
paikkaan, tunnelma on kotoinen ja esimerkiksi Vammaskos-
ken sillalta avautuvat maisemat upeat. Merkityksetöntä ei 
ole myöskään työrauha.

- Meille on tärkeää myös se, että kouluissa on hyvä henki 
ja yhteistyö on luonnikasta. Oppilaista välitetään, kouluis-
sa on kuria, mutta myös huumoria, Toivonen toteaa.

Kirjailijat ovat remontoineet taloonsa työtilat, joissa vuo-
sikymmeniä aiemmin Mauri Kunnaksen isä teki puuleluja. 
Parhaillaan työn alla on syksyllä 2015 ilmestyvä Tatu ja Patu 
-kuvakirja.

Havukaisen ja Toivosen teoksissa Sastamala ei juurikaan näy, 
mutta vieraansa he vievät mielellään paikallisiin kohteisiin, 
kuten Pukstaaviin ja Pyhän Olavin kirkon järvimaisemiin.

- Erityisen ylpeitä ja iloisia olemme Vanhan kirjallisuuden 
päivistä. Päivillä on ainutlaatuinen tunnelma ja lähes 
jokainen kirja-alan ihminen tuntee Sastamalan tapahtu-
masta, Havukainen toteaa.

Sastamala -  
Suomen  
kirjapääkaupunki

Pysyvän perusnäyttelyn lisäksi Pukstaavi järjestää eri-
laisia tapahtumia ympäri vuoden. ”Tunnetko tyypin? 
Kirjaintyyppien merkillinen maailma” -näyttely avaa 
typografian saloja ja kutsuu Pukstaaviin ihmettele-
mään kirjaintyyppejä ja kokeilemaan käsinykäsintä.  
Näyttely on esillä 31.5. asti.

Kesän ja syksyn näyttelyissä näkyvät Rudolf Koivun 
125-vuotisjuhla ja Akseli Gallen-Kallelan 150-vuo-
tisjuhla. Helmikuussa Pukstaavi on mukana Lasten-
kulttuurifestivaali Lasten Pirkkasilla, ja ohjelmassa 
on esimerkiksi lapsille suunnattuja draamakierroksia 
sekä tarinajoogaa. Mielenkiintoisia kirjailijavieraita 
tavataan sekä keväällä että syksyllä.

Jännittävää Museoiden yötä vietetään 16.5. Puks-
taavin luokkaretkillä tulevat tutuiksi esimerkiksi 
varjoteatteri ja kirjapainotaidon historia. Museota 
voi tulla nuuskimaan ympäri vuoden myös perheen 
voimin omatoimisille salapoliisikierroksille. Kesällä 
Kaikki Koivusta  -tarinatiistait ja touhutorstait vievät 
lapset Rudolf Koivun maisemiin.

Sastamalan seudun museo avaa ovensa vierailijoille 
maaliskuun alussa. Kevään aikana museossa katsel-
laan muun muassa vanhojen kaitafilmien aarteita 
ja kerätään ihmisten arkimuistoja. Museossa voi 
käväistä myös entisajan lääkärintarkastuksessa, ja 
lauantaina 16.5. Museoiden yössä laitetaan jalalla 
koreasti.

Pukstaavin tarkat ohjelma- ja näyttelytiedot museon 
kotisivuilla www.pukstaavi.fi 

Sastamalan seudun museon tapahtuma- ja  
ohjelmatiedot osoitteessa  
tinyurl.com/sastamalanseudunmuseo

kirjAn kotonA PukStAAviSSA tAPAhtuu

Tatun ja Patun 
seikkailut syntyvät 
Sastamalassa

Kuva Pekka Holmström 2009
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Upeiden näköalojen 
Sastamala
Sastamalassa on monta tutustumisen arvoista retkeilykohdetta. 
Maisemallisesti yhden huikeimmista tarjoaa Pirunvuoren Kivi-
linna Ellivuoressa. Näköalapaikan lisäksi Pirunvuorella sijaitsee 
taidemaalari Emil Danielssonin vuonna 1906 luonnonkivistä ra-
kennuttama erämaa-ateljee, jossa on kesäisin taidenäyttelyitä. 
Kivilinnalle kulkee opastettu, hyväkuntoinen polku Ellivuoren 
pysäköintialueen tuntumasta.

Ehkä laajimmin levinnyt sastamalalainen maisema on euron 
kolikon takapuolella. Pertti Mäkinen on taltioinut kolikkoon 
luontokuvan Suodenniemen Pirulanvuoren maisemista. Kesästä 
2012 kaunista järvi- ja metsämaisemaa on voinut nousta 
ihailemaan 15 metriseen näkötorniin, joka linkittyy Suomun 
luontopolkuun.

Puurijärven ja Isosuon kansallispuisto tarjoavat vieraalleen lintu-
paratiisin kansallismaiseman keskellä. Alue sijaitsee Pirkanmaan 
ja Satakunnan maakunnissa Huittisten, Kokemäen ja Sastama-
lan kuntien alueella. Kansallispuisto on pinta-alaltaan noin 27 

neliökilometriä, ja alueella on lukuisia lintutorneja. Näistä 
suurin, Kärjenkallion lintutorni on yksi Pohjoismaiden 

suurimmista lintutorneista. Moni lintubongari suun-
taa matkallaan myös Ekojärven, Karkun ja Keskis-
tenjärven lintutorneille.

Sastamalan alueella sijaitsee myös lukuisia geo-
kätköjä, jotka vievät löytäjänsä ainutkertaisten 
luontokohteiden äärelle.

Opperkule!

[≈ onpa ihailtavan hieno; 

olipa ihmeteltävän hyvä 

suoritus; olipa kerrassaan 

hauskaa!]

Mauri Kunnaksen Kotlant Jaartin 

pomo on menettänyt muistinsa ja 

joutunut putkaan:

”Opperkule!! Jo
uduttiinko oikeen 

putkaankin.. Hih hih.. On 

tainnu olla eri 

kemut!!”

Polkuautoja  
ja pärinää

Sastamala hemmottelee pieniä ja isoja vauhtiveikkoja mo-
nenlaisilla menopeleillä. Herra Hakkaraisen talon yhteydessä 
sijaitsee kesällä avoinna oleva Herra Hakkaraisen hurjan 
hauska autopiha. Mauri Kunnaksen Hurjan hauskan autokir-
jan ja Tassulan tarinoiden maailmaan sijoittuvalla autopihalla 
kurvaillaan polkuautoilla, ja reitin varrella sijaitsee muun 
muassa bensa-asema ja autopesula.

Vuonna 2014 autopiha täydentyi pienten lasten omalla 
radalla, jossa pienimmät hurjapäät voivat kokea vauhdin 
hurmaa kolmipyöräisillä ja potkupyörillä. Autopihalla voi 
myös nauttia kesäkahvilan herkuista: virvokkeista, makeasta 
ja suolaisesta pikkupurtavasta sekä tietysti jäätelöstä. Auto-
pihalle ja Herra Hakkaraisen taloon pääsee samalla pää-
sylipulla, joten autoilun lomassa kannattaa tutustua myös 
Herra Hakkaraisen kotiin, Koiramäen lasten kaupunkiin, Sir 
Artturin ritarisaliin ja kaikkien aikojen avaruusmaailmaan.

Vapunpäivänä Sastamalan keskusta täyttyy sadoista van-
hoista kulkuneuvoista. Perinteisestä vappuparaatista on 
muodostunut monelle tärkeä traditio: vanhoja kulkupelejä 
tullaan ihastelemaan pitkienkin matkojen takaa. Joillekin 
tapahtuma on hyvä syy rassata vanha Dexta tai Cadillac 
huippukuntoon. Sastamalassa järjestetään vuosittain myös 
erilaisia kokoontumisajoja, toisinaan liikkeellä ovat vanhat 
traktorit, toisinaan moottoripyörät, esimerkiksi tänä vuonna 
järjestetään Tyrvään TT-muistojen näytösajo 25.4.

Kotajärven Auto- ja traktorimuseossa voi tutustua kesäisin 
yli 200 erilaiseen vanhaan ajoneuvoon. Lantulassa järjeste-
tyissä Rompetori-tapahtumissa riittää niissäkin pärinää ja 
entisajan tunnelmaa. Tyrwään Seudun Zetoristien järjestä-
mät Zetorkynnön MM-kilpailut käydään seuraavan kerran  
6. syyskuuta. Sastamalan Mouhijärven kirkonmäellä keväisin 
ja syksyisin järjestettävä motoristikirkko taas kerää paikalle 
satoja motoristeja.

Sastamalalla on myös oma kartingrata Mullilahden Monako. 
Monako FK:n radalta on ponnistettu kansainväliselle tasolle 
asti. Simo Puhakka vei kaudella 2014 KZ2-sarjan suomen-
mestaruuden ja sijoittui Saksan vastaavassa sarjassa toiseksi. 
Juuso-Matti Pajuranta taas kaasutteli sekä Euroopan että 
Italian Trofeo Abarth -ratasarjojen mestaruuksiin. Myös 
Valtteri Bottas ja Pekka Saarinen ovat kaasutelleet nuorina 
Monakon kilpailuissa.
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Monelle matkailijalle tulee Sastamalan seudusta ensim-
mäiseksi mieleen Tyrvään Pyhän Olavin kirkko, kirkon 
jälleenrakennustyö sekä Kuutti Lavosen ja Osmo Rauhalan 
kirkkotaide. Tämä ei ole ihme, sillä kansallismaisemas-
sa sijaitsevaan kirkkoon on jälleenrakennustyön jälkeen 
käynyt tutustumassa jo miltei 300 000 kävijää. Kirkko on 
auki vierailijoille kesäisin lauantai-päiviä lukuun ottamat-
ta, ja paikalla on aukioloaikoina opas. Kirkkoon voi tilata 
ryhmäopastuksen aukioloaikojen ulkopuolella Sastamalan 
seurakunnasta. Varauksia otetaan huhtikuun puolivälistä 
lokakuun puoliväliin.

Sastamalan seudulla on Tyrvään Pyhän Olavin kirkon lisäksi 
12 muuta tutustumisen arvoista kirkkoa. Alueen vanhin, 
Pyhälle Marialle omistettu kirkko Karkussa, toimii kesäisin 
tiekirkkona sekä Wanhan Musiikin päivien eli Sastamala 
Gregorianan päätapahtumapaikkana. Keskiajan, renessans-
sin ja barokin ajan sävelet soivat seuraavan kerran kirkossa 
18.−25. heinäkuuta. Tapahtuma täyttää tänä vuonna jo 20 
vuotta, minkä kunniaksi teemana on Juhlaa ja musiikkia. 
Festivaalin lastentapahtumapäivää vietetään to 16.7. Akseli 
Gallen-Kallelan juhlavuoden hengessä.

Wanha-Harsu on jo vuosia järjestänyt suosittuja kirkko-
vaelluksia, joita voi tehdä itsenäisesti tai opastetusti. Karkun 
keskustassa sijaitsevan museokodin pihapiiristä lähtevä 
Sastamalan kirkkovaellusreitti on 20 km pitkä ja matkan 
varrella voi tutustua neljään kirkkoon. Vaellusreitin voi 
kulkea kokonaan tai osittain, ja matkaa voi tehdä kävellen, 
pyörällä, autolla tai veneellä soutaen. Vaeltaja saa halutes-
saan mukaansa Harsulta opaskirjasen, vesipullon, leipää ja 
rukouskortteja. Wanha-Harsu järjestää myös opastettuja 
kirkkovaelluksia.

Sastamalan seurakunnan toimintaan ovat tervetulleita myös 
matkailijat. Kirkoissa järjestetään messuja ja hartauksia, 
joihin on helppo osallistua. Seurakunnan pappi liikkuu 
kesälauantaisin Vammalan torilla joka lauantai 9.00−10.30. 
Pappia voi tulla vetämään hihasta, onpa mielessä iso tai 
pieni asia tai vaikka kuulumisten vaihto. Vammalan torilla 
järjestetään joka syksy myös Lähetystori, jossa on myyn-
nissä muun muassa leivonnaisia ja käsitöitä. Kesällä on 
mahdollista tutustua Sastamalan hautausmaihin opastetuilla 
kierroksilla, joulunajan elämyksiä ovat Seimikatu ja Tuomaan 
kirkko lyhtyvaelluksineen. Hiljaisen viikon Via Dolorosa 
-pääsiäisvaelluksella hiljentyy vuosittain parituhatta ihmistä. 
Myös motoristikirkot, virsisoudut ja runsas konserttitarjonta 
kutsuvat osallistujia kauempaakin.

SAStAMALAn SeurAkuntA 

www.sastamalanseurakunta.fi

SAStAMALA GreGoriAnA 

www.sastamalagregoriana.fi

Lisätietoja Sastamalan seurakunnan toiminnasta, kirkko-
jen aukioloajoista ja hautausmaakierroksista kirkkoher-
ranvirastosta (os. Aittalahdenkatu 12, p. 03 521 9090, 
s-posti kirkkoherranvirasto@sastamalanseurakunta.fi) tai 
tiedotuksesta vastaavalta seurakuntapastori  
Tarja Kopalaiselta, p. 03 521 9107, 050 314 9107.

Lisätietoja kirkkovaelluksista Museokoti Wanha-Harsun 
kotisivuilta www.wanhaharsu.com tai  
Maiju Vuorenojalta, p. 044 513 4150.

KirKon niMi rakennusvuosi osoite Muuta

karkun kirkko 1913 Riippiläntie 366

keikyän kirkko 1912 Käsityöläistie 7

kiikan kirkko 1807 Kiikanojantie 8

kiikoisten kirkko 1851 Kiikostentie 300

Mouhijärven kirkko 1858 Kinkerikuja 3

Punkalaitumen kirkko 1774 Lauttakyläntie 20

Salokunnan kirkko 1960 Kärppäläntie 266

Sammaljoen kirkko 1924 Sammaljoentie 606

Sastamalan Pyhän Marian kirkko 1400-luvun lopulla Sastamalan kirkon tie 119 Toimii kesäisin tiekirkkona

Suodenniemen kirkko 1831 Koippurintie 9

tyrvään Pyhän olavin kirkko 1500-luvun alussa Kallialan kirkkotie 50 Auki vierailijoille kesäisin

tyrvään kirkko 1855 Kirkkokatu

tyrvään siunauskappeli 1976 Virkatie 9

Kolmentoista 
kirkon tienoo

Helppeesti
[≈ helposti, vaivatta; 

ohimennen]

Mauri Kunnaksen Nyrok City 

-sarjakuvissa kaikki rock-tähdet ja 

Hollywood-julkkiset puhuvat tyr-

väätä. Kun nuori Hösse Travoltti 

eli John Travolta kävelee keinuvin 

askelin Nyrokin kaduilla, hänestä 

sanotaan:

”Se on ny siinä iässä, että silmät 

muljahtelee helppeesti naisten 

perään.”

Valtakunnallinen 
Evankeliumijuhla 
järjestetään 
Sastamalassa  
26. –28.6.2015.
 
Tapahtuman teemana  
”Nimi taivaan kirjassa.”  
 
www.evankeliumijuhla.fi
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Koe vesistön syleily 
Sastamalassa 
Kokemäenjoki ja Rautaveden kansallismaisema antavat 
Sastamalalle oman, kauniin ilmeensä. Maisemista voi kesällä 
2015 nauttia sisävesiristeilijä M/S Liekoveden reittiliiken-
nevuoroilla tai teema- ja tilausristeilyillä. Vesistömatkailija 
pääsee kokemaan kauniiden rantamaisemien syleilyn, kesän 
mittaan luvassa on myös ohjelmallisia laivaretkiä sekä teatte-
riristeilyjä. Laivamatkalle voi halutessaan tilata oppaan ker-
tomaan historiallisia tarinoita vesistöistä ja vesien kulkijoista. 
50-paikkaisella M/S Liekovedellä voi juhlistaa myös perhe-
juhlia: laiva sopii sekä juhlapaikaksi että kuljetusvälineeksi 
vaikkapa kirkolta hääpaikalle.

Rantamaisemista voi nauttia myös esimerkiksi lounastamal-
la veden äärellä sijaitsevassa Laiturikahvilassa Sastamalan 
keskustassa tai vain kulkemalla rantakaduilla. Paikkakunnalle 
suunnatessaan kannattaa mukaan pakata uimapuku ja 
pyyhe, sillä Sastamalassa on lukuisia uimarantoja. Yksi niistä 
on Kaalisaari, jossa huimapäät voivat polskuttelun lisäksi 
kokeilla uimahyppytaitojaan. Kaalisaaressa voi törmätä myös 
MotoriikkaMiikkana tunnettuun Miikka Mäkelään kite-
lautoineen.

Vesistöllä on tärkeä merkitys myös harrastajille. Jokasyksyi-
nen Rautaveden maraton kerää satoja juoksijoita ja hölkkää-
jiä vaihtelevalle ja luonnonkauniille yhdenkierroksen reitille. 
Rautavesi on tuttu monille kirkkovenesoutajille ja Kalaneu-
voksen kuhauisteluun osallistuneille.

Matkailija pääsee halutessaan ihailemaan seutua myös 
vesillä liikkuen. Paikallisista yrityksistä Sastamarine järjestää 
tilauksesta kalastusretkiä ja venekuljetuksia, Windecs Oy:n 
veneretki- ja vesiurheilupalveluihin kuuluvat muun muas-
sa hääparien kuljetukset sekä vesihiihto-, wakeboard- ja 
vesituubielämykset yrityksille, yksityishenkilöille ja poltta-
riryhmille. Vaparetket järjestää opastettuja kalastusretkiä, 
ja Melontapaja esimerkiksi melonta-, lintu- ja luontoretkiä. 
Melontapajan toimintaan kuuluu lisäksi muun muassa avo-
kanoottien ja kajakkiyksikköjen, retkiluistinten ja lumiken-
kien vuokraus sekä monipuolinen kurssitarjonta. Kanoo-
tinvuokraus Osumat Oy puolestaan järjestää esimerkiksi 
jättikanoottiretkiä sekä tyky- ja tyhyretkiä yrityksille.

Jolsei
[≈ jos ei, jollei]

Mauri Kunnaksen Kotlant Jaarti -sarjakuvassa markiisi Ruiskaus vaatii poliisia tulemaan välittö-mästi:

”Minä oon arvovaltanen mies ja hoidan kyllä teitin erottamisen-ne, jolsette liiku nopeesti!”
”Jollen minä” on tyrvääksi ”jolsemmää”, jollet sinä on ”jolsessää”

Reiru
[≈ runsas; korjaaminen; 

oikeudenmukainen; 

kunnollinen]

”Pa stä oikeer reirusti” voit pyytää 

vaikka ravintolassa, kun haluat jotakin 

annokseesi tavallista enemmän.

Reiraaminen on korjaamista. Esi-

merkiksi ”tiär reiru” tarkoittaa tien 

kunnossapitoa.

Mauri Kunnaksen sarjakuvakirjassa 

Mac Moose ja Jagge Migreenin tapaus 

päähenkilö palvoo idoliaan, joka on 

”rokkänrollin elävä legenda, rehti ja 

reiru, kaikissa liemissä liotettu”.
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Yrittäjyyden ja käsityöläisyyden perinne elää Sastamalassa 
vahvana. Matkailijan kannattaa tutustua esimerkiksi tekstii-
litaiteilija Anneli Keinosen ateljeehen Keikyän entisellä mei-
jerillä sekä naapurissa sijaitsevaan vähittäis- ja tukkukauppa 
Laukkutila Ihanamäkeen. Kilometrin päässä sijaitseva 
Nahkapaja Eliisa Marjaana valmistaa yksilöllisiä suomalaisia 
nahkatuotteita. Työpajamyymälän lisäksi Eliisa Marjaanassa 
voi nauttia juurevasta pajateatterista.

Alueen kädentaitajiin kuuluvat myös muun muassa olkipuk-
keja tekevä Taina Ekilä, sisustus- ja hautakiviä valmistava 
Keikyän Kiviveistämö, taidekiviseppä Joni Saarela, punka-
laitumelainen huovutusyritys Sipuseiska sekä kirjakoruja 
valmistava Tarja Rajakangas, jonka tuotteita on myynnissä 
esimerkiksi suomalaisen kirjan museo Pukstaavissa.

Sastamalassa sijaitsee myös kauppoja, jotka ovat kädentai-
tajan aarreaittoja. Kangaskauppa Nokian kauppahuone myy 
laajan kangastarjonnan lisäksi askartelu- ja sisustustarvik-
keita, käsityöpuoti Silmu & Solmussa Pukstaavin naapurissa 
on laaja lanka- ja käsityötarvikevalikoima. Ompelijanmaa-
ilma Oys:tä puolestaan saa ompelutarvikkeiden lisäksi niin 
saumurit kuin ompelukoneetkin. Valmiita sisustustuotteita 
voi hankkia esimerkiksi Lahjatalo Ansa Puntalosta tai Casa 
Rosalinista.

Kirjansitojamestari Tarja Rajakankaan taitavissa käsissä 
syntyvät pienet, kauniit kirjakorut. Käsin sidottu, esimerkiksi 
kultauksella koristeltu, kirja vangitsee katseen niin korva- 
kuin kaulakoruna.

- Eniten työaikaani tällä hetkellä vie kuitenkin kirjansidonnan 
opettaminen Sastamalan koulutuskuntayhtymässä sekä Sas-
tamalan Opistossa, Rajakangas sanoo. Yrittäjä ja opettaja 
kertoo, että vain harvalla paikkakunnalla voi opiskella kirjan-
sidontaa kansalaisopistossa. Sastamalassa opetus tapahtuu 
toisen asteen oppilaitoksen tiloissa tasokkailla välineillä. 
Rajakankaan kursseilla käy paljon ulkopaikkakuntalaisia 
esimerkiksi pääkaupunkiseudulta ja Satakunnasta.

- Pisimmältä viikonloppukurssilleni tullut on ollut Sodan-
kylästä, ja olen saanut myös Austaraliasta kiinnostuneita 
yhteydenottoja, kirjansitojamestari sanoo.

Rajakangas muutti Pohjois-Savosta Sastamalaan alun perin 
rakkaudesta kirjaan. Hän halusi opiskella kirjansidontaa, ja 
valmistumisensa jälkeen hän jäi paikkakunnalle asumaan. 
Nykyään naisen kädenjälki näkyy myös Pukstaavin Kirja esi-
neenä -huoneen toteutuksessa sekä Vanhan kirjallisuuden 
päivien kirjansidontaa esittelevässä luokassa, jossa vuosit-
tain on muun muassa hänen oppilaidensa työnäytöksiä ja 
kirjansidontanäyttely.

- Vaikka kirjassa tärkeintä on sisältö, se on myös paljon 
muuta. Käsin tehdyn kirjan tekeminen on taidemuoto, ja 
omin käsin tehty kirja voi olla esimerkiksi uniikki lahja ystä-
välle tai tärkeä päiväkirja itselle.

Sastamalassa Tarja Rajakangas tutustuttaisi vieraansa Puks-
taaviin, mutta myös paikallisiin kauppoihin.

- Sastamala on hyvä paikka vierailla ja asua. Kirja ja kir-
jallisuus ovat täällä luonteva osa ihmisten tavallista arkea: 
kirjapääkaupunkius eletään todeksi joka päivä, ei pelkästään 
juhlapuheissa.

Kädentaitajien 
aarteita

SaSTaMalan oPiSTo Kerää  
oPiSKelijoiTa yMPäri SuoMen

Sastamalan Opisto kuuluu Suomen suurimpiin 
opistoihin. Tunteja on lukuvuosittain noin 24 000 ja 
opiskelijoita lähes 5000.

Kurssien pituudet vaihtelevat yhdestä illasta  
lukuvuoteen.

Kurssit ovat kaikille avoimia asuinpaikasta riippu-
matta. Esimerkiksi opiston kielten skype-kursseilla 
on opiskelijoita ja opettajia ympäri Eurooppaa, 
viikonloppukurssit keräävät osallistujia monilta eri 
paikkakunnilta Suomesta.

Opiston suurimpia oppialoja ovat kädentaidot, kie-
let ja liikunta. Kädentaidoissa voi opiskella esimer-
kiksi puukon tekoa, puutöitä, entisöintiä, kutomista, 
virkkaamista, kirjansidontaa tai tilkkutöitä.

www.sastamalanopisto.fi

Paree, parree[≈ parempi]Paras on tyrvääksi ”kaikem parree”.
Mauri Kunnaksen Suomalaisessa tont-

tukirjassa on tarina kiukkuisesta tonttu-

muorista, joka puhuu osaksi tyrväätä:
”Nouse emäntä lakaseen lattia, että 

mun on siinä paree kävellä.”
Muita vertailumuotoja:  

pahhee = pahempi, nuaree = nuorempi, 

lyhhee = lyhyempi, suuree = suurempi.

Kuva Harri Aaltonen

Käsintehty  
kirja on koru
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Ammatti-
taitoinen opas 
tekee retkestä 
elämyksen
Kun haluat ryhmämatkasta enemmän irti, kannattaa 
mukaan varata opas. Sastamalan seudulla toimii noin 25 
koulutettua opasta, joita voi varata sekä seutukierroksille 
että kohdeopastuksiin. Ammattitaitoinen opas herättää 
mielenkiinnon, saa historian elämään ja osaa kertoa ryhmää 
kiinnostavat yksityiskohdat ja tarinat. Hänen kielensä taipuu 
opastuksiin suomen ja vieraiden kielten lisäksi tarvittaessa 
myös paikallisella Tyrvään murteella.

Ryhmämatka Sastamalan seudulle voidaan räätälöidä aina 
ryhmän toiveiden mukaan. Opastetun kierroksen voi tehdä 
yhtä hyvin kävellen tai bussilla, ja myös erilaisia kierroksen 
teemoja on valittavana lukuisia. Jos haluaa, opas voi ottaa 
ryhmän vastaan myös roolissa: esimerkiksi Akseli Gallen-
Kallelan äiti Matildaksi tai Antero Wareliukseksi eläytyen.

Suosittuja opastuksia ovat esimerkiksi patikkaretki Pirun-
vuoren Kivilinnalle, taidemaalari Emil Danielssonin erämaa-
ateljeeseen sekä bussilla taittuva Rautaveden kierros, joka 
esittelee Sastamalan kirjallisuustietä ja Rautaveden kulttuu-
rimaisemaa. Oppaan johdolla voi tehdä myös melonta- tai 
moottoripyöräretken, venereissun tai tutustua Sastamalan 
keskustaan.

oPASvArAukSet matkailusihteeri Outi Metsolta,  
p. 050 304 0485 tai outi.metso@sastamala.fi.

YLeinen MAtkAiLuneuvontA  
Sastamalan keskustassa, p. 0400 229 142,  
matkailu@sastamala.fi

LiSätietojA hAutAuSMAAkierrokSiStA  
kirkkoherranvirastosta, p. 03 521 9090 tai  
tiedotuksesta vastaavalta seurakuntapastori  
Tarja Kopalaiselta, p. 050 314 9107.

MAtkAiLutietoA  
myös Sastamalan ja Punkalaitumen seudun  
matkailusivustolla www.sastamalanseudulle.fi

eSiMerkkejä oPAStetuiStA kierrokSiStA  
(B=BuSSiMAtkA, k=käveLYkierroS)

keikYäLäiSiä käSitöitä ennen jA nYt (B)

Kokemäenjoen partaalla Keikyän Sastamalassa on tehty käsi-
töitä vuosisatojen ajan. Tällä retkellä tutustutaan alueen käsi-
työperinteeseen tänään, ja vieraillaan muun muassa käsinteh-
tyjä taide- ja käyttötekstiilejä valmistavassa Anneli Keinonen 
Oy:ssä, Ihanamäen laukkutilalla sekä Nahkapaja EliisaMarjaana 
Oy:n pajateatterissa.

koirAMäeLtä herrA hAkkArAiSen  
tALoon (B)

Retki alkaa Mauri Kunnaksen Koiramäki-kirjojen tunnelmaan 
eläytymisellä Yli-Kirran talonpoikaismuseon pihapiirissä Punka-
laitumella. Entisajan miljöön jälkeen matka jatkuu ihailemaan 
Suomen kauneinta kunnantaloa pitäjän keskustassa. Sastama-
lan puolella retki vie Herra Hakkaraisen taloon ja Koiramäen 
joulukirkkoon. Bussiretken aikana opas kertoo tarinoita muun 
muassa 1600-luvulla eläneestä Valpuri Kynistä ja Kunnaksen 
lapsuudesta.

Mouhijärven MAiSeMAt jA MAut (B+k)

Mouhijärvellä on monta maukasta retkikohdetta. Herkkujuus-
tolan ovet avataan juuston ystäville tilauksesta. Sattuman-
kaupasta saa vanhaa tavaraa, Kapsäkistä erilaisia käsitöitä ja 
Häijään Myllyn tuotteet ovat todellista lähiruokaa. Ryhmän 
halutessa retkeen voi liittää vierailun Kiviniityn Kotieläinpuis-
tossa, joka on erityisesti lapsiperheiden suosikkipaikka, tai 
käynnin Otamussillan virkistysalueella, jossa voi hyödyntää 
laavua, grillipaikkaa tai 2 ja 6 km mittaisia luontopolkuja.

AkSeLin SAAPPAiSSA (k)

Akseli Gallen-Kallela vietti lapsuutensa nykyisessä Sastamalas-
sa sijaitsevalla Jaatsin tilalla. Akselin saappaissa -kävelykierrok-
sella tutustutaan taidemaalarin lapsuus- ja nuoruusmaisemiin 
sekä paikkoihin, joissa Gallen-Kallelan tiedetään maalanneen. 
Kierrokseen kuuluu myös tutustuminen Jaatsin puiston Akseli 
Gallen-Kallelan pronssiin valettuun näköispatsaaseen sekä 
kulttuuritalona toimivaan Jaatsiin, jossa järjestetään nykyään 
muun muassa taidenäyttelyitä ja konsertteja.

hAutAuSMAAkierrokSet (k)

Sastamalan seudun oppaat järjestää kesällä Sastamalan 
seurakunnan kanssa alueen hautausmailla suosittuja hautaus-
maakävelyjä. Reilun tunnin kestävillä kierroksilla tutustutaan 
hautoihin, muistomerkkeihin ja muihin erityispiirteisiin. Kier-
rosten ajankohdista saa lisätietoa seurakunnasta.

Lue lisää ajankohtaisista tapahtumista ja muusta mukavasta www.sastamalanseudulle.fi 1716



Lue lisää ajankohtaisista tapahtumista ja muusta mukavasta www.sastamalanseudulle.fi 1918

www.herrahakkaraisentalo.net

Löydät meidät myös

 Facebookista.

Avoinna kesä-elokuu ma-pe klo 10 –17, la klo 10 –16, su klo 12–16 

Avoinna syys-toukokuu ma-pe klo 10 –17, la klo 10 –16. 

Juhlapäivinä suljettu, muista poikkeuksista ilmoitamme nettisivuillamme. 

Liput 5 – 8 €, alle 2 v. ilmaiseksi. Ryhmien tulee tehdä ennakkovaraus. 

Marttilankatu 10, 38200  SASTAMALA  Puh. (03) 511 2179

e-mail: info@herrahakkaraisentalo.net  www.herrahakkaraisentalo.net

Kesäkaudella

Mauri Kunnaksen kirjoihin perustuvassa elämyksellisessä ja 

toiminnallisessa näyttelyssä voi puuhailla monenlaista.  

Kesäkaudella myös Herra Hakkaraisen hurjan hauska autopiha.

nähtävYYkSiä, käYntikohteitA jA     AktiviteettejA

20.

XX Wanhan Musiikin Päivät 18.-25.7.2015

www.sastamalagregoriana.fi

Luolansuuntie 5 A 9, 38130 Sastamala 
Puh. 044 275 5622 
Avoinna sopimuksesta 
www.melontapaja.fi

Luontoliikuntaa Ellivuoressa – ohjatut melonnat, 
patikkaretket, lumikenkäretket ja muut ohjelma-
palvelut. Vuokraamme kanootteja, lumikenkiä 
sekä Ellivuoren venelaituripaikkoja.

Melontapaja

ELLIVUORI SKI CENTER

 
 
 

 

Karkunkyläntie 600 38130 Sastamala

Keskus: 010 8395 411
Hiihtokoulu: 010 8395 416
Vuokraamo: 010 8395 414
Kahvio: 010 8395 415
Fax: 010 8395 400
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Ellivuori Ski Center sijaitsee Sastamalassa lähellä Tamperetta ja on Länsi-Suomen mittavin 
hiihtokeskus. Rinteitä ja hissejä löytyy joka lähtöön, mutta erityisesti Ellivuori on lapsiperheiden, 
kouluryhmien ja harrastustaan aloittelevien paikka.

Laskettelukeskuksen palveluihin kuuluvat iso väline- vuokraamo, hiihtokoulu ja viihtyisä keskiolutoikeuk-
sin varustettu Ski Cafe. Ellivuori Ski Center on SHKY:n jäsenkeskus. Aivan rinteiden vieressä toimiva 
hotelli Ellivuori tarjoaa monipuolisia ravintola- ja majoitusvaihtoehtoja niin isoille ryhmille kuin perheillekin.

Koiramäentie 2, 31900 Punkalaidun 
Puh. 02 767 4111, 040 199 0680  
Avoinna: 1.6.–16.8. ti–su klo 11–17 muina 
aikoina touko-syyskuussa tilauksesta 
www.koiramaentalo.fi

Perinnetapahtuma Kaikkien Aikojen  
Maatalousnäyttely 4.-5.7.2015 klo 10-17.

 

Talonpoikaismuseo Yli-Kirra Punkalaitumella on 
suosittu koko perheen kesäretkikohde. Yli-Kirra 
tunnetaan alkuperäisenä Mauri Kunnaksen Koira-
mäen Talona. Merkittävin tapahtuma Yli-Kirralla 
on vuosittain toteutettava perinnetapahtuma 
”Kaikkien Aikojen Maatalousnäyttely”, jossa 
punkalaitumelaiset vanhojen työtapojen taitajat he-
rättävät talon eloon toimivaksi maatalousmuseoksi. 
Yli-Kirran salirivi on varattavissa juhla- ja kokous-
käyttöön, museolla toimii kahvila ja savusaunaa 
lämmitetään tilauksesta!

Talonpoikaismuseo 
yli-Kirra

PUNKALAITUMEN GOLF
Mukavan edullinen vaihtoehto vapaa-aikaasi

Kaikki tervetuloa, ei vaadita “green cardia”

Kentälle puh. 0400 873 758
www.punkalaitumengolf.fi

PELAAMISTA
HELPOSTI
JA HALVALLA

osumat
Länsitie 29, 38300 Sastamala 
Puh. 044 330 5060 
Avoinna 24/7 ajalla 1.5.–30.9. 
www.osumat.net

Ohjattua ryhmämelontaa jättikanootti 
c/s MahtiMantalla. Lieko- Rauta- ja Kulovedellä
Ryhmien koko 6-15 henkilöä. 

Tervetuloa viihtymään Sastamalan  
kirjastoihin! 

Aukioloajat, yhteystiedot, tapahtumatiedot 
ym. löytyvät www.sastamala.fi/kirjasto tai 
puh. 040 138 2040. 

Kirjaston aineistoon pääsee tutustumaan 
verkossa osoitteessa piki.verkkokirjasto.fi 

Löydät meidät myös Facebookista, 
www.facebook.com/sastamalankaupunginkirjasto

Sastamalan  
kaupunginkirjasto
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Näyttelyt
Tapahtumat

Kahvila ja terassi

Museokauppa
Kokous- ja juhlatilat

Marttilankatu 12, Sastamala, www.pukstaavi.fi, 
www.facebook.com/pukstaavi, www.twitter.com/pukstaavi

Avoinna 11.8.–31.5. 
ti–pe klo 10–16, la klo 10–15 

kesällä 1.6.–11.8.
ma–pe klo 10–17 ja la–su klo 10–16

Kirja elää kirjan museossa. Saa koskea ja kokeilla!

Gallen-Kallelan katu 1, 38210 Sastamala 
Puh. 050 320 8462, 040 517 1671 
www.sastamala.fi 

Jaatsi on Akseli Gallen-Kallelan lapsuudenkoti ja 
Tyrvään kunnantalo. Jaatsilla on vaihtuvia taide-
näyttelyitä ympäri vuoden. Taidenäyttelyt ovat 
avoinna yleensä ti–su klo 12–18. Varmista ajat 
puhelimitse. Kulttuuritoimisto Jaatsilla on Avoinna: 
ma–pe klo 9–15. Ryhmille opastuksia tilauksesta.

Sastamalan kaupungin  
kulttuuritalo jaatsi

nähtävYYkSiä, käYntikohteitA jA     AktiviteettejA

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

Kinnalan Koukku

www.sastamala.fi/agk

Ellivuorentie 131, 38130 Sastamala 
Puh. 050 320 8462 kulttuurijohtaja, 
  040 517 1671 palvelusihteeri 
www.sastamala.fi

Pirunvuorella sijaitsee taiteilija Emil 
Danielssonin kivinen erämaa-ateljee. Pirun-
vuori maisemineen on ollut 1800-luvun 
puolivälistä lähtien suorittu matkailukohde. 
Ateljeessa on kesäisin taidenäyttelyitä. 
Avoinna kesä-elokuussa. Varmista ajat 
puhelimitse tai  www.sastamala.fi

Pirunvuoren Kivilinna

Gall eria Akseli
Kuvataidetta Sydän-Sastamalasta

Vaihtuvia näyttelyitä    Galleria avoinna näyttelyiden aikana 
Sydän-Sastamalan kuvataiteilijat -kokoelman koti
Galleria Akseli Asemakatu 16, 38210 Sastamala

www.galleriaakseli.blogspot.fi 
Lisätietoja: nettisivut, Galleria Akseli p. 045-122 6992. Akseli Gallen-Kallela, Tyrvään kirkon alapuolelta 1883

Tarkempia tietoja tilojen vuokrauksista antavat:
Kimmo Rintala                                                          Anitta Mäkelä
Puh. 040 480 6658                                                   Puh. 0400 809 644
kimmo.rintala@sasky.�                                          anitta.makela@sasky.�

AIKUISKOULUTUS vuokraa koulutus- ja majoitustiloja :

Koulutustiloissamme on asianmukaiset AV-välineet. Tiloista kaksi on 16 henkilölle 
soveltuvaa  ATK-luokkaa sekä yksi suurempi muunneltavissa oleva luentotila 
40 - 60 henkilölle.

Majoitustilat ovat soluasuntotyyppisiä, 1 - 2 hlö:n huoneita,  joissa on tilaa 20 henkilölle.

Upeat puitteet tilaisuuksiin:
Hoikan Helmen vuokrattavat sauna-, kokous- ja juhlatilat sijaitsevat upeassa 
järvimaisemassa. Tiloihin kuuluvat mm. tyylikäs kokous- ja koulutustila 
av-välineineen (50 hlö), tunnelmallinen takkahuone (15 hlö) sekä kaksi 
tilavaa saunaa ja keittiö. Lisätietoja löydät verkkosivuilta:  www.hoikanhelmi.�

AIKO kouluttaa

Hoikan Helmi

Sastamalassa, Kokemäellä, Huittisissa, Eurassa, Mänttä-Vilppulassa,
Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Parkanossa ja Kihniössä
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Anneli Keinonen oy, KulmAKAtu 2, KeiKyä, 32730 SAStAmAlA, (03) 513 1003
mA-pe 10–17, lA 10–13 (ryhmät myöS AuKioloAjAn ulKopuolellA), www.AnneliKeinonen.fi

Anneli Keinonen Oy:n käsinpainetut vaatteet ja sisustus-
tekstiilit ovat tunettuja designista ja korkeasta laadusta. 
Ateljee ja myymälä Keikyän entisessä meijerissä Sasta-
malassa on tunnelmallinen vierailukohde niin ryhmämat-
kalaisille kuin satunnaisille matkailijoillekin.
Ryhmävaraukset: (03) 513 1003 tai 050 367 0362

Ma-Pe 10-17.30 La 9-14

Kyläraitti 74, 38420 Sastamala 
Puh. 0500 239 390 
Avoinna kesällä ke–pe 10–18, la 10–16 ja  
su 12–18. Muulloin to–pe 10–18 ja la 10–14. 
Heinäkuussa avoinna joka päivä! 
www.sattumankauppa.fi

Sattumankauppa on vanhan tavaran kauppa 
Häijään keskustassa.

Sattumankauppa

Matka-jokela oy
Aittalahdenkatu 6,  
38200 Sastamala 
Puh. 03 511 9010 
www.matka-jokela.fi 

Ryhmäpaketteja Sastamalan seudulle tilaus-
työnä. Yrityksille, yhdistyksille ja kaveripo-
rukoille – jokaiselle toivomusten mukaan 
kulttuurimaisemia, nähtävyyksiä, hyvää 
ruokaa, ostoksia tai aktiviteetteja. Kaikki 
helposti yhdestä paikasta.

konttori@lasistudio.fi  
Kiikostentie 8, Kiikoinen 

0400 479 096

Herkkujuustola - yhdistelmä sveitsiläistä juustonvalmistus-
perinnettä ja puhtaita suomalaisia raaka-aineita.

Hyvinvarustetuista ruokakaupoista ja kauppahalleista

Pehulantie 8, 32740 Sastamala 
Puh. 03 5133 365 
Avoinna ark. 9–17 la 10–14 
www.laukkutila.fi

 
Laukkujen, lompakoiden, käsineiden ja 
vöiden edullinen ostospaikka. Kaupanpitoa 
jo vuodesta 1964. Laajasta valikoimastamme 
löytyy jokaiselle jotakin. Myynnissä myös 
paikallisten valmistajien nahkatuotteita.

laukkutila ihanamäki oy

Mauri Kunnas -tuotteita itselle tai lahjaksi.

Marttilankatu 10, 38200 Sastamala
Puh. 03-511 2179
info@herrahakkaraisentalo.net
www.herrahakkaraisentalo.net
www.taitosatakunta.fi

ihanien tavaroiden 
kauppa Herra 
Hakkaraisen talossa

ww
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Hyvä nahkatuote on ajaton, se kestää ja elää.
Laatua, hyvää ja aitoa käsityötä, kauneutta ja käytännöllisyyttä. 
Työpajamyymälästämme lompakot, reput, laukut, vyöt ja tossut.

Ryhmille suunnattu elämyksellinen pajakierros
esittelee tuotteiden syntyä ja alkuperää ainutlaatuisella tavalla. 
Aluksi suvun vaiheet ja käsityöperinteitä esitellään teatterin 
keinoin. Ilkka Syrén on käsikirjoittanut  esittämänsä lyhyen 
monologin. Sen jälkeen esittelyvuorossa ovat lompakon eri 
työvaiheet, joissa nahkavuodasta kehkeytyy valmis tuote.
Eliisa Marjaana Oy 
Vakintie 15, Keikyä, 32730 Sastamala puh. 044 513 1480
Avoinna arkisin tai sopimuksen mukaan. eliisa.marjaana@kponetti.net ww
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Hyvä nahkatuote on ajaton, se kestää ja elää.
Laatua, hyvää ja aitoa käsityötä, kauneutta ja käytännöllisyyttä. 
Työpajamyymälästämme lompakot, reput, laukut, vyöt ja tossut.

Ryhmille suunnattu elämyksellinen pajakierros
esittelee tuotteiden syntyä ja alkuperää ainutlaatuisella tavalla. 
Aluksi suvun vaiheet ja käsityöperinteitä esitellään teatterin 
keinoin. Ilkka Syrén on käsikirjoittanut  esittämänsä lyhyen 
monologin. Sen jälkeen esittelyvuorossa ovat lompakon eri 
työvaiheet, joissa nahkavuodasta kehkeytyy valmis tuote.
Eliisa Marjaana Oy 
Vakintie 15, Keikyä, 32730 Sastamala puh. 044 513 1480
Avoinna arkisin tai sopimuksen mukaan. eliisa.marjaana@kponetti.net

oStokSiA

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
Faksi (02) 511 2623
tyrvaan.kirjakauppa@kirjakellari.�
www.kirjakellari.� / www.info.�

Pukarantie 94
38460 SASTAMALA
Tel. +358 3 5189 170
www.pesosenmehilaistarhat.com
Ryhmävaraukset 040-7405406

      Herkullista hunajaa ja muita
      mehiläisten antimia.
      Myymälä auki Mouhijärven
      Suviviikoilla 17-19.7.2015
      joka päivä klo11-17.
      Muuten sopimuksen
      mukaan.
      TERVETULOA

PESOSEN MEHILÄISTARHAT
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MAjoituStA,  
ruokAA jA kAhviA, 
tiLojA Arkeen jA  
juhLAAn

Sastamalan kirkon tie 112, 38210 Sastamala 
Puh. 050 556 9350 ja 0500 832 038 
Avoinna: 1.6.–30.9. sopimuksen mukaan 
www.wanha-pappila.fi

Perhe-, koulutus-, virkistys- ja kulttuuritapahtumat.

Sastamalan  
Wanha Pappila

www.valimaentila.com • Majoitusta
• juhlatilaisuuksia
• ateriapalvelut 
• eräkota ja  
 ohjelmapalvelut 
• Talvisin jäärata- 
 ajotilaisuuksia

rautaniementie 524, 
38270 Sammaljoki 
Puh. 050 541 5273 ja  
040 746 4373 
avoinna: tilauksesta

Ravintola avoinna ma-la 
1.5.-30.8.2015 klo 11-22. 

Kesäteatterissa Juha Hurmeen ohjaamana 
Maiju Lassilan Mestari Nyke.

Asemakatu 34, 38210 Sastamala 
Rautatieasemaa vastapäätä (Vammala) 

puh 03-514 3662, liekoranta@liekoranta.�

www.liekoranta.�

PIENI RUOKAPUOTI • KAHVILA 
RAVINTOLA • HOTELLI • CATERING 

SAVUSAUNA • KESÄTEATTERI

Tervetuloa nauttimaan 
paikallisista raaka-aineista valmistetuista 

lista-annoksista sekä runsaasta noutopöytä lounaasta 
yli 115-vuotiseen tunnelmalliseen miljööseen!

oStokSiA

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

Majoitus-, juhla- ja kokoustilat sekä 
kahvi- ja ruokapalvelut tilan yli 200 vuotta 
vanhassa päärakennuksessa. Puoriraken-
nuksessa suojeluskunta- ja lottamuseo. 
Savusauna sekä perinnesauna pihapiirissä 
ja rantasauna 5 km:n päässä.

Kinnalan Koukku

Onni on pieniä nautintoja. Rapea sämpylä, kuohkea leivos, kupillinen kahvia. 
Ystävällinen hymy ja lämmin palvelu. Hyvässä konditoriassamme tahdomme 

antaa Sinulle onnellisia hetkiä. Arkena ja merkkipäivänä.

Leipurin kahvila
Nuutilankatu 2, 38200 Sastamala
Puh. / Tel. + 358 (0)3 512 3123
Avoinna: ark 8–17, la 9–15, lounas ark. 11–14

Pyymäen leipomo Oy

Pyymäen Konditoria
Onkiniemankatu 6 (torin laidalla), 38200 Sastamala
Puh. / Tel. + 358 (0)3 512 3131
Avoinna: ark 7–18, la 7–15, salaatti- ja keittopuffet 11–14

onkiniemankatu 6 (torin laidalla) 
38200 Sastamala 
Puh. / tel. 03 512 3131 
Avoinna: ark 7–18, la 7–15,  
salaatti- ja keittopuffet 11–14

nuutilankatu 2, 38200 Sastamala 
Puh. / tel. 03 512 3123 
Avoinna: ark 8–17, la 9–15, 
lounas ark. 11–14

Sastamala 
Puh. 0500 330 045

Mieli-aitta

www.mieliaitta.fi

Verkkokauppamme löydät osoitteesta 
www.casarosalin.fi

Onkiniemenkatu 5, 38200 Sastamala
puh. 050-365 7809  casarosalin@live.fi

Hyvän palvelun  
Sisustus- ja Lifestylemyymälä
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Onkiniemenkatu 6, 38200 Sastamala 
Puh. 03 514 2623

Viihtyisä ja rauhallinen hotelli Sastamalan 
Vammalan keskustassa. Huoneen hintaan 
sisältyy runsas, katettu aamiainen. Hotellis-
sa internet-yhteydet.

Hotelli nukkumatti

MAjoituStA, ruokAA jA kAhviA, tiLojA Arkeen jA juhLAAn

Vammaksentie 1, 38210 Sastamala
Puh. 040 509 4349
www.ravintolapatruuna.fi
Ravintola Patruuna on Nuupalan yrityspuistossa, 
Sastamalassa sijaitseva 150-paikkainen lounas- 
ja tilausravintola. Tiloissamme 
toimivat myös tyylikkäät 
ja ajanmukaiset kokous- 
ja saunatilat.

ravintola Patruuna
Marttilankatu 12

p. 0400 766 204
Pukstaavi sijaitsee Kirjamuseon talossa. 
Pukstaavi on rauhallinen, impivaarahenkinen 
kahvila, joka sopii esim. seurusteluun, tuttujen 
tapaamiseen,lukemiseen, juhliin ja kokouksiin. 

Puistokatu 4, 38200 Sastamala 
Puh. 03 519 41 
Avoinna: ma–pe 06.30–22.00, la 18.00–04.00, 
muut ajat tilauksesta 
www.vammalanseurahuone.fi

Sastamalan sydämessä sijaitseva Vammalan 
Seurahuone tarjoaa vieraidensa käyttöön majoi-
tusta, herkullista ruokaa ja iltaviihdettä. 21 tilavaa 
hotellihuonetta langattomalla internet-yhteydellä 
sopivat mainiosti niin liike- kuin vapaa-ajanmatkus-
tajalle. Á la Carte -lista tarjoaa herkullisia annoksia 
monipuolisesti. Myös perheen pienimmät ovat 
huomioitu listalla. Arkisin ravintolassa on tarjolla 
herkullinen buffet-lounas. Ravintolassa järjestyy 
myös isommat juhlat tilauksesta. Vammalan 
Seurahuone tarjoaa yrityksellesi toimivan ja yksi-
löllisesti palvelevan kokouspaikan. Seurahuone on 
käytettävissänne paitsi sujuvan kokouksen pitoon, 

myös oivallisesti rentouttaviin hetkiin kokouksen 
jälkeen esimerkiksi saunoen ja ruokaillen herkul-
lisen aterian. Kun tanssijalkaa alkaa kutittamaan 
Vammalan Seurahuone on mitä mainion 
paikka. Yökerho tarjoaa hieman menevämpiä 
biittejä. Olet sydämellisesti tervetullut Vammalan 
Seurahuoneelle!

Vammalan Seurahuone

Tampereentie 212, 38200 Sastamala  
Puh. 03 511 2775, 0500 805 872  
Avoinna: tilauksesta 
www.vehmaantila.fi

Vehmaan tila
Vehmaan tila tarjoaa juhla- ja ateriapalveluja 
Sastamalan lähiseudun asukkaille ja yrityksille 
sekä ryhmille. Pitopalvelua tilalla on harjoitettu 
vuodesta 1995 lähtien. Tila sijaitsee luonnon-
kauniilla paikalla Rautaveden rannalla aivan 
kaupungin kupeessa. Järjestämme tilauksesta 
syntymäpäiviä, muistotilaisuuksia, hääjuhlia, 
sukujuhlia, pikkujouluja ym. tilaisuuksia sekä 
ruoka- ja kahvitarjoiluita ryhmille. Asiakaspaik-
koja on 90, lisäksi kesäisin on käytössä 150 
paikkainen juhlateltta. Tilaisuutesi suunnittelussa 
ja toteutuksessa sinua palvelevat Mari Huovila-
Virtanen ja Tero Virtanen.

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

Tervetuloa Haapaniemeen lounaalle, kahville, 
viettämään perhejuhlia ja rantasaunalle!

Haapaniemen Pidot

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

Tervetuloa viihtymään ja rentoutumaan 
Murajan mökeille ja nauttimaan puutarhan 
antimista Murajan tilalle!

Murajan Tilalantula-talo
Vatajantie 396, 38220 Sastamala 
Puh. 0500 232 016 
Perjantaisin, lounas klo 11.30–13.30, 
muulloin tilauksesta 
www.lantula.fi

Juhlat, kokoukset, leirit. lasten synttärit ym. yksi-
löllisesti. Max. 120 hengelle, invavarustus. Pihassa 
grillikota, sauna ja monia aktiviteettejä. Ryhmille 
edullista yöpymistä, traktori- ja hevoskuljetusta, 
ohjelmaa. Reitistöllä laavu, tarvittaessa opastusta 
ja evästystä. Asuntovaunupaikkoja.

Uittomiehenkatu 19-26, 38210 Sastamala 
Puh. 03 514 2720, 0400 638 935 
Avoinna: 30.4.-30.9. 
www.tervakallio.com, www.tervahovi.com

Rautaveden rannalla Vammalan keskustan 
tuntumassa viihtyisä Tervakallion leirintäalue. 
Vaunupaikkoja, leirintämökkejä ja vuokrasau-
noja. Aivan leirintäalueen vieressä upealla ran-
tapaikalla Tervahovin juhlatalo, joka kesäaikaan 
mahdollistaa isomman perhe- ja yritysjuhlat 

Tervakallio Camping  
ja Tervahovi

jopa 200 henkilölle. Talviaikaan käytettävissä myös 
saunakabinetti kylpytynnyrillä n. 20 henkilölle. 
Saunakabinetissa mahdollisuus myös majoittua. 
Katso lisätietoja netistä. Tyrväänkyläntie 310, 38250 Sastamala 

Puh. 050 594 4782 
info@sinuntahtesi.com 
www.sinuntahtesi.com

Majatalo Sinun Tähtesi • kodikasta majoitusta uudistetuissa tiloissa

• aamupala- ja lounasmahdollisuus

• keittiöiden käyttömahdollisuus, sauna, 
 mukavat ulkoilumaastot, lasten leikkipiha

• kevät-syksy: uusi uima-allas puutarhassa

• savuttomat tilat

• esirukouspalvelua ja sielunhoitoa sekä  
 elämänohjeita Raamatun pohjalta

• 1 hlö huone 50,-/vrk, sis. aamupalan

• avioparikeskustelut

• mahdollisuus luontoretkeilyyn

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

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

Tarjoamme asiakkaillemme viihtyisiä, 
virkistäviä ja elämyksellisiä hetkiä kauniin 
luonnon keskellä. Erilaiset juhlat, kokoukset, 
räätälöidyt TYKY-päivät, jne. esimerkiksi 
yrityksille ja yhteisöille ovat osa jokapäiväis-
tä palvelutarjontaamme.

-Tilauksesta yksityisille ja yrityksille erilaisiin 
tilaisuuksiin kaikkina vuodenaikoina.

-Yksilölliset ruokapalvelut mökissä nauttien 
tai tasokkaassa kodassa nuotion loimussa 
tunnelmoiden.

-Palkittu savusauna ja rentouttava hyvän 
olon kylpytynnyrit käytössä sekä uintimah-
dollisuus kaikkina vuodenaikoina. 

-Tunnelmaa tulilla, luonnon rauhaa ja 
makuelämyksiä. 

Rudolfin keidas on kokoontumis- ja 
juhlapaikka taiteilija/kuvittaja Rudolf 
Koivun lapsuuden maisemissa Vammalan 
Tyrväänkylässä Pesurinojan varrella.

rudolfin keidas

Kukkatie 19
38250 Sastamala 
Puh 050 596 0704 / Pekka Tilli
Puh 0500 998 328 / Maila Tilli

info@rudolfinkeidas.fi
www.rudolfinkeidas.fi
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Sastamalan seutu

Matkailuneuvonta
Puh. 0400 229 142
Matkailusihteeri
Puh. 050 304 0485
outi.metso@sastamala.fi
www.sastamala.fi 

Ajankohtaiset tapahtumat ja muuta 
mukavaa Sastamalan seudulla: 

www.sastamalanseudulle.fi

SASTAMALASTA 

TaMPereelle 52 KM

TaMPere-PirKKalan  
lenToKenTälle  52 KM

TurKuun  117 KM

HelSinKiin  208 KM


