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Tervetuloa
Sastamalaan

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi  
Sastamalan seudulle! Lisätietoja alueen tapahtumista 
ja muista ajankohtaisista asioista on verkossa  
osoitteessa www.sastamalanseudulle.fi.

Mikä on tuo sininen alue? Kun katsoo Sastamalan – erityisesti Vam-
malan alueen – karttaa, ällistyy, kuinka isojen vesistöjen keskellä 
kaupunki on. Kokemäenjoen suurimmat järvet Rautavesi ja Kulovesi 
ympäröivät koko kaupunkia ja levittäytyvät pitkälle pohjoiseen. Harva 
pitää Sastamalaa järvikaupunkina, vaikka se on sitä mitä suurimmassa 
määrin. Näkymä tasan sata vuotta vanhalta Vammaskosken sillalta on 
tyrmäävä niin auringonnousun kuin -laskun aikaan. Ainutlaatuiset vesis-
töt tarjoavat monennäköisiä elämyksiä. Esimerkiksi risteily Pyhän Olavin 
kirkolle tai Kutalan maalaismarkkinoille tuo entisaikojen tuntua. Sisäve-
silaivan, kanootin tai vaikkapa kirkkoveneen kyytiin voi hypätä ihan kes-
kustan tuntumasta.

Viime vuonna Tyrväällä juhlittiin näyttävästi Akseli Gallen-Kallelaa, 
jonka syntymästä tuli 150 vuotta täyteen. Perintönä vuodesta ovat ai-
nutlaatuiset rooliopastukset Gallen-Kallelan lapsuudenmaisemissa. Tä-
nä vuonna Sastamalassa juhlitaan 500 vuotta täyttävää Tyrvään Pyhän 
Olavin kirkkoa. Kulttuurista nauttivan kannattaa myös tutustua alueen 
piilotettuun helmeen, 110 vuotta täyttävään taiteilija Emil Danielssonin 
ateljeekivilinnaan Pirunvuoren laella.

Vuoden kohokohtia ovat edellisten vuosien tapaan kesän suuret tapah-
tumat Vanhan kirjallisuuden päivät (1.–2.7.) ja vanhan musiikin festivaali 
Sastamala Gregoriana (23.–30.7.), joka juuri valittiin Finland Festivalsin 
Vuoden 2016 festivaaliksi.

Tämä matkailuesite antaa monia vinkkejä alueelle tuleville matkailijoille. 
Sastamalan alue, noin 25 000 asukkaan vireä kaupunki, on monipuolinen 
kohde. Tekemistä on niin lapsiperheille, retkeilijöille kuin kulttuurinnäl-
käisillekin ympäri vuoden.

SASTAMALA

Perustettu: 1.1.2009

Asukasluku: 25 249 (31.10.2015)

Pinta-ala: 1388 km2

Veroprosentti: 20,75

Hyvät kulkuyhteydet: Valtatiet 
11 ja 12 sekä rautatie mahdollis-
tavat helpon kulkemisen esimer-
kiksi Poriin, Turkuun ja Tampe-
reelle, jonne ajaa alle tunnissa. 
Tampere-Pirkkalan lentoasemalle 
noin 50 km

Kotisivut: www.sastamala.fi ja 
www.sastamalanseudulle.

Toimitus: Johanna Kurkikangas • Tekstit: Ilkka Pernu, Leena Myllyniemi • Kuvat: Sami Helenius, Reijo Keski-Kiikonen, Hannu Moilanen, Jaana Grankvist, 
Raija Seurala, Jani Hanhijärvi • Kannen piirros: Mauri Kunnas • Paino: Vammalan Kirjapaino Oy • Painosmäärä: 19 000 kappaletta
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What is that blue area? When looking at a map of Sastamala – 
particularly the Vammala area – one is taken by the amount of 
water surrounding the town. Rautavesi and Kulovesi, the largest 
lakes on the Kokemäenjoki River, enclose the town and stretch 
far away to the north. Not many think of Sastamala as a town of 
lakes, though it most certainly is. The view from the century-old 
Vammaskoski Bridge is stunning, particularly at sunrise and sunset. 
The unique waters present a number of recreational experiences; 
for example, crossing by boat to the Church of St. Olaf or to the 
Kutala rural market offer a glimpse of days gone by. It is possible 
to catch an inland ferry, jump into a kayak or even a church boat 
from the very centre of the town.

Last year marked 150 years since the birth of Finnish national 
artist Akseli Gallen-Kallela, and the artist was widely celebrated 
around the region. The anniversary year saw the introduction of 
themed tours, with guides in costume taking visitors around the 
artist’s childhood surroundings. This year Sastamala celebrates 
500 years since the Church of St. Olaf in Tyrvää was completed.  
Those who enjoy cultural history can also visit a hidden gem up 
on the hill of Pirunvuori: the ’stone castle’ atelier of artist Emil 
Danielsson, who was born 110 years ago this year.

The highlights of the year are once again the big events of the 
summer: the old literature days (1.–2.7.) and the Sastamala 
Gregoriana early music festival (23.–30.7.). In fact, Sastamala 
Gregoriana was just named festival of the year for 2016.

This travel brochure presents a number of suggestions of things to 
do and see for visitors to the area. With around 25,000 residents, the 
Sastamala area is an interesting place to visit. There is something 
for everyone, all year round; families with children, those who love 
the outdoors, as well as culture and history enthusiasts.

We warmly welcome you to the Sastamala region! More information 
about events in the area and other current matters can be found 
online at www.sastamalanseudulle.fi.

Когда смотришь на карту Састамалы, а особенно на тот район, где 
расположена Ваммала, поражает, как много водоёмов находится в 
центре небольшого городка. Самые большие озёра в бассейне реки 
Кокемяенйоки – Раутавеси и Куловеси – кольцом обнимают город и 
простираются дальше на север.

Редко кто считает Састамалу озёрным городом, хотя это на самом де-
ле именно так. Вид со столетнего моста Ваммаскоски впечатляет и во 
время восхода солнца, и во время заката.

Уникальные водоёмы дарят самые разнообразные впечатления. На-
пример, озёрные круизы к церкви Св. Олава или на сельскую ярмар-
ку в деревеньку Кутала  позволят вам ощутить очарование атмосфе-
ры давно прошедших дней. А на маленьком речном судне, на ялике 
или на  старой церковной лодке можно добраться до центра города.

В прошлом году в местечке Тюрвяя с размахом праздновался 150-лет-
ний юбилей жившего здесь художника Аксели Галлен-Каллела. С тех 
пор в этих местах проводятся уникальные ролевые экскурсии по усадь-
бе Яатси, где прошло детство всемирно известного художника.

В этом году Састамала празднует 500-летие церкви Святого Олава. 
В этих местах стоит заглянуть и в студию Эмиля Даниэльссона, на-
ходящуюся несколько в стороне от города в маленьком каменном 
замке в местечке Пирунвуори. 110-летие художника также отмеча-
ется в этом году. 

Основными событиями года являются, как всегда, Дни старинной ли-
тературы (1.–2.7.) и фестиваль старинной музыки Састамала Грегори-
ана (23.–30.7.), который выбран фестивалем года 2016.

В данной брошюре много полезных советов для тех, кто собирается 
приехать к нам. Динамично развивающиеся город и округ Састамала 
с населением около 25 000 человек предлагают самые разнообраз-
ные развлечения. Здесь найдётся чем заняться в течение всего года 
и семьям с детьми, и предпочитающим одиночный отдых туристам, 
и любителям культурных событий.

Мы тепло приветствуем вас в регионе Састамала! Более подробную 
информацию о культурных событиях и других актуальных вопросах 
можно найти по адресу: www.sastamalanseudulle.fi

Sastamala – Where Water and  
Culture Flow

Састамала – край живописных 
озёр и уникальной культуры

SASTAMALA: Founded 1.1.2009 • Inhabitants 25 249 (31.10.2015) • 
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

САСТАМАЛА: основана 1.1.2009 • население 25 249 (31.10.2015) • 
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

Lue lisää
www.sastamalanseudulle.fi

tietoa ajankohtaisista  
tapahtumista ja muusta  

mukavasta.

3



JärvienJärvien
ympäröimä kaupunki

Lue lisää
www.sastamalanseudulle.fi

tietoa ajankohtaisista  
tapahtumista ja muusta  

mukavasta.

Sastamalaa ympäröivät Kokemäenjoen suurimmat järvet Rautavesi  
ja Liekovesi, joissa on rauhallisia veneilyreittejä jopa 60 kilometrin 
matkalla. Veneilijöille vesistöt tarjoavat jylhiä maisemia, ja  
kalastajat voivat yrittää napata alueen erikoisuutta toutainta.  
Erikoislaatuinen vesistö tarjoaa jokaiselle jotakin.

Kutalan kasino
Sastamalan matkailuhelmi löytyy Sasta-
malan ja Nokian rajalla sijaitsevasta Kuta-
lan kylästä. Kutalan kasinon vitsi on siinä, 
että kesäkahvilalla ei ole mitään tekemis-
tä uhkapelin tai kasinotoiminnan kanssa. 
Kasino on käytännössä pieni, pari kesää 
sitten uusittu kahvila, jonka ympärillä on 
katoksia ja leikkipaikka. Liekoveden ran-
nalla sijaitsevalla Kasinolla on myös oma 
vierasvenesatama. Kasino aukeaa, kun 
koulut päättyvät ja on auki koko kesän. 
Kutalan nuorisoseuran ylläpitämällä koh-
taamispaikalla on paljon toimintaa: per-
jantaisin on suosittu kylätori, josta voi 
ostaa muun muassa leipomuksia ja kä-
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sitöitä. Joka maanantai paikalle päristelee 
kymmenittäin motoristeja. Myös vanho-
jen italialaisten autojen harrastajat ovat 
kokoontuneet kasinolla. Monia muitakin 
tapahtumia järjestetään.
Kutalan kasinon osoite on Kutalantie 859.

M/S Liekovesi
Ainutlaatuinen sisävesilaiva M/S Liekove-
si kuljettaa kesäperjantaisin kokemaan 
aitoa maalaistoritunnelmaa Kutalan ka-
sinolle. Laiva lähtee liikkeelle iltapäivisin 
Vammalan satamasta Laiturikahvilan vie-
restä ja käy matkalla Tervakallion ja El-
livuoren laiturissa, ennen kuin saapuu 
Kutalan kasinolle (lue lisää ko. kohdas-
ta) noin kahden tunnin matkan jälkeen. 
Kauniilla reitillä voi ihastella vanhoja ki-
vikirkkoja ja Ellivuoren jylhiä maisemia. 
Laiva palaa illalla samaa reittiä takaisin.
Lisätietoja M/S Liekoveden aikatauluis-
ta ja muista tilausristeilyistä osoitteesta 
www.sastamalanseudulle.fi/ms-liekovesi

Veneily ja kalastus
Sastamalan pitkässä ja kapeassa vesistös-
sä on jopa 60 kilometriä vapaata venei-
lyreittiä. Vesille lähteminen on helppoa, 
sillä vesi virtaa kaupungin läpi – Vammas-
kosken sillan ali. Vesistö on rauhallinen 
ja kaunis. Läpivirtaavassa vesistössä on 
useita saaria, joihin voi rantautua. Osas-

sa on hyvät laiturit ja vessat. Maisemat 
järveltä Tyrvään Pyhän Olavin ja Sastama-
lan Pyhän Marian kirkkoihin ovat upeat. 
Alueella on paljon kahviloita ja ravinto-
loita sekä nuotiopaikkoja. Veneilijöiden 
on syytä noudattaa vesistön nopeusra-
joituksia ja jos vesistöt eivät ole tuttu-
ja, suositellaan virallisten veneilyreittien 
noudattamista.

Kalastus
Kalastajille Sastamalan alueen vesistöt 
tarjoavat monia elämyksiä. Alkukesästä 
Kutalan ja Ellivuoren vuollealueilla esiin-
tyy luontaisesti toutainta, joka tarjoaa ka-
lastajille haastetta. Kalastajien mielestä 
se on ikimuistoinen kala; iltaisin voi näh-
dä kymmeniä toutaimia hyppimässä ja 
koukkuun tartuttuaan se taistelee todella 
voimakkaasti. Vedestä nousee myös esi-
merkiksi ahventa, haukea ja kuhaa. Ve-
neilijöiden ja kalastajien haasteena on 
vesistön nopea virtaus.
   Vammalan seudun kalastusalue vas-
taa alueen virkistyskalastuksesta ja myy 
omatoimisesti kalastaville lupia ja ohjaa 
sekä neuvoo kalastusasioissa.
   Sastamalan alueella kilpaillaan Majava 
Cup -niminen vetouistelukilpailu, jonka 

kuudesta osakilpailusta neljä käydään 
Sastamalan vesillä.

Kanootti
Vammalan retkeilijät järjestää joka kes-
kiviikko melontaa. Silloin voi tehdä ko-
keneen oppaan johdolla melontalenkin. 
Lähtö tapahtuu kajakkivarastolta Siika-
suolta läheltä Tervakallion leirintäaluetta. 
Retkeilijät vuokraavat kajakkeja, inkkari-
kanootteja ja kaksikkoja jopa kokonaisek-
si viikoksi. Myös Vammalan venekerho 
järjestää kesäohjelmaa.

Kirkkovene

Vammalan retkeilijät vuokraa ryhmille 
kirkkovenettä – joko kipparin kanssa tai 
ilman kapteenia.
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Ritajärvi ja Vehmaanniemi
Keväällä 2015 perustettu Ritajärven luon-
nonsuojelualue (127 ha) on metsäjärvien 
ja niiden laskupurojen vaihteleva elinym-
päristökokonaisuus. Karkun Horniolla si-
jaitseva alue on erityisen tunnettu jää-
kauden merkeistä: kivikoista ja valtavista 
siirtolohkareistaan. Ritajärven virkistys-
käyttöä kehitetään tänä vuonna rakenta-
malla muun muassa pitkospuita ja opas-
teita. Jo nyt alueella on laavu, mökki ja 
useita tulentekopaikkoja. Vammalan ret-
keilijät järjestää Hornion alueella joka syk-

sy suositun Akselin vaellus -tapahtuman.
   Myös lähempänä Sastamalan keskus-
taa on useita eritasoisia ulkoilureittejä. 
Helpoimmasta päästä on Tampereentien 
varrella sijaitseva Vehmaanniemi, joka on 
yli seitsemän hehtaarin kokoinen arvokas 
luonnonsuojeltu perinnemaisema. Reitil-
lä on muun muassa useita rautakautisia 
hautaröykkiöitä. Alueella voi kesäisin näh-
dä myös laiduntavia lampaita.
   Lisätietoa kaikista kaupungin virkis-
tysalueista on nettisivuilla www.sas-
tamalankaupunki.fi (palvelut >liikunta-
>ulkoliikunta)

Luonto
on lähellä Sastamalassa

Halusitpa sitten päästä metsään, kalliokiipeilemään, saada  
luonnosta elinvoimaa tai vaikkapa koettamaan onneasi  
frisbeekiekkojen heittelyssä, se kaikki onnistuu Sastamalassa.

Lue lisää
www.sastamalanseudulle.fi

tietoa ajankohtaisista  
tapahtumista ja muusta  

mukavasta.
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Ellivuoren liikuntapaikat
Vuorihotellin ympäristössä on paljon lii-
kuntamahdollisuuksia; valaistuja ulkoilu-
reittejä ja hiihtolatuja on viisi kilometriä. 
Suunnistajille Pirunvuoren ympäristös-
sä on 15 kiintorastia. Lisäksi alueella on 
esimerkiksi uusittu ratagolf, kaksi beach 
volley -kenttää, skeittiramppi ja parkour-
puisto. Ellivuoren laskettelurinteillä jär-
jestetään keväällä Suomi Slalom 2016 
-kilpailuja.

Frisbeegolf
Sastamalan alueella on monta erinomais-
ta frisbeegolf-rataa. 12-reikäinen rata on 
Vuorihotellin alueella. Toinen, 9-reikäi-
nen, sijaitsee Hopun urheilupuistossa. 
Karkussa Hoikan opistolla sijaitsee aloit-
telijalle sopiva 9-reikäinen rata. Frisbee-
golf on Suomen Ladun yksi avainlajeista, 
minkä vuoksi myös jäsenyhdistys Vam-
malan retkeilijät järjestää kesäisin opas-
tusta lajiin.

Ulkoliikunta
Eri puolilla Sastamalaa on valaistuja kun-
toratoja ja latuja niin aloittelijalle kuin vaa-
tivallekin harrastajalle. Liikkujat eivät ole 
säiden armoilla, sillä Sastamalassa on mo-
nia sisäliikuntapaikkoja.
   Kaikki kaupungin kuntoradat, urheilu-
puistot ja muut ulkoliikuntapaikat netti-
sivuilta www.sastamalankaupunki.fi (pal-
velut->liikunta->ulkoliikunta)

Onnistuu  
Sastamalassa!
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Lapsetkin
viihtyvät Sastamalassa

Kiviniityn kotieläinpuisto
Kiviniityn kotieläinpuistossa on 30 eläin-
lajia, yhteensä noin 200 eläintä, joita voi 
silittää ja rapsutella. Lähes kaikki suoma-
laiset maatilan eläimet ovat esillä. Puistos-
sa on myös erikoisempia eläimiä, kuten 
alpakoita, strutseja, nanduja, jakkihärkä 
ja guonakoja. Puistossa on muun muas-
sa kahvila ja grillikatoksia sekä jättitram-
poliini ja sähköautorata. Eläinpuisto au-
keaa toukokuussa ja on auki läpi kesän.
Osoite: Iirolantie 108.

Mitä ihmettä lapsiperhe voi tehdä Sastamalassa? No kuule, vaikka mitä! Valinnanvaraa on jopa 
niin paljon, että teimme valinnan helpottamiseksi näppärän testin. Voit itse katsoa, mihin juuri 
teidän perheenne kannattaa mennä.

Pukstaavi
Suomalaisen kirjan museo tarjoaa paljon 
nähtävää ja koettavaa ihan Vammalan 
ydinkeskustassa vanhassa apteekkarin 
talossa. Pukstaavissa järjestetään muun 
muassa erilaisia lapsille suunnattuja tee-
makierroksia ja seikkailuja. Museo on  
auki ympäri vuoden.
Osoite: Marttilankatu 12.

Herra Hakkaraisen talo
Mauri Kunnaksen kirjoista tutut hahmot 
heräävät eloon Herra Hakkaraisen talossa. 
Kirjojen maailmaan pääsee ihan oikeasti 
sisään – muun muassa kuningas Artturin 
linnaan ja läpi galaksin matkaavan ava-
ruusaluksen kyytiin. Talo on avoinna läpi 
vuoden, ja kesällä toukokuun alusta asti 
avoinna on myös hurjan hauska autopiha, 
jossa on erikokoisia polkuautoja.
Osoite: Marttilankatu 10.
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Hieno homma, 
olet päättänyt 

tulla Sastamalaan! 
Aloitetaan testi: 
oletko tulossa 

talvella?

Sinun päätäsi 
ei sitten taida 

paleltaa. 
Lasketteletko ja 

hiihdätkö?

Ai et tykkää lukea? 
No siinä tapauksessa 

varmaankin pidät 
temppuilusta ja 

muusta liikunnasta?

Parkour, 
jalkapallo, 
frisbeegolf, 

ratagolf... kaikki 
käy!

ELLIVUORI HERRA HAKKARAISEN 
TALO

PUKSTAAVI KIVINIITYN 
KOTIELÄINPUISTO

Kuuntelet mielelläsi 
ja parhaissa kirjoissa 

on kivoja kuvia.

ABCDEFG... 
Luetko jo 
sujuvasti?

Ei välttämättä. 
Eläinhahmot 
riittävät ihan 

hyvin.

Pitääkö 
eläimien olla 

eläviä?

No harmi. Mutta 
silti varmaan 

rakastat kirjoja ja 
pidät lukemisesta?

Tykkäätkö 
eläimistä?

Ei haittaa 
lainkaan. 

Sastamalassa voi 
tehdä kesäisinkin 

vaikka mitä.

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä
Kyllä

En

En

En

En

En

En

En
Kyllä

Kyllä

Tällä testillä  
löydät itsellesi  
mieluisaa tekemistä 
Sastamalasta.
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opastettuja roolikierroksia
Näyttäviä hattuja, intiaaneja ja

Kultuurinnälkäisen ei tarvitse poistua Sastamalasta tyhjin vatsoin. Alueella on rikas 
historia, johon voi perehtyä osallistumalla elävöitettyyn opastukseen. Lukuisat  
korkealaatuiset kesäteatterit sen sijaan tarjoavat elämyksiä teatteritaiteen  
ystäville. Kirjapääkaupungin sydän sijaitsee Marttilankadun kirjakorttelissa.

Opastuskierrokset
Sastamalan seudulla toimii noin 25 kou-
lutettua opasta, joita voi varata sekä seu-
tukierroksille että kohdeopastuksiin. Ryh-
mämatka Sastamalan seudulle voidaan 
räätälöidä vieraiden toiveiden mukaan. 
Sastamalan Oppaat järjestää erilaisia kier-
roksia, esimerkiksi mukaansa tempaise-
via rooliopastuksia.

   Akselin saappaissa -kierros kävellään 
Akseli Gallen-Kallelan lapsuuskodin Jaat-
sin pihamaalla ja Liekoveden rantamai-
semissa.
   Gallen-Kallelasta Lavoseen ja Rauha-
laan -taidekierroksella Kallialan kylässä 
tutustutaan Akselin nuoruusaikaan ja Tyr-
vään Pyhän Olavin kirkon maalauksiin.
   Matildan poluilla -kävelykierros Kar-

kussa esittelee tuokiokuvia Akselin äidin 
Mathilda Gallénin elämän ehtoon mai-
semissa.
   Rooliopastuksia on saatavissa myös Kar-
kun Pirunvuorelle ja taiteilija Emil Dani-
elssonin Kivilinnalle tehtävien kierrosten 
yhteyteen sekä Punkalaitumen Talonpoi-
kaismuseo Yli-Kirralle. Lisäksi roolihah-
moja vilahtelee sisävesilaiva M/S Liekove-
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den risteilyillä. Oppailta voi varata myös 
hautausmaakierroksia.
Opasvaraukset matkailusihteeriltä,  
p. 050 304 0485.

Kulttuuritalo Jaatsi
Akseli Gallen-Kallelan kaunis lapsuuden-
koti on nykyään kulttuuritalo, jossa jär-
jestetään taidenäyttelyitä, pienimuotoisia 
konsertteja, erilaisia kulttuuritilaisuuksia 
ja musiikin opetusta.

Lue lisää
www.sastamalanseudulle.fi

tietoa ajankohtaisista  
tapahtumista ja muusta  

mukavasta.  

Osoite: Gallen-Kallelan katu 1.
Lisätietoa aukioloajoista ja tulevista näyt-
telyistä on nettisivuilla www.sastamalan-
kaupunki.fi (palvelut->kulttuuri ja vapaa-
aika->Jaatsi)

Pukstaavi
Suomalaisen kirjan museossa Pukstaa-
vissa on vuonna 2016 PääMaja-näyttely, 
joka pohjautuu hattukauppias, modisti, 
hatuntekijä Raija Mäkisen kulttuurihisto-
riallisesti merkittävään hattukokoelmaan. 
Pukstaavin ja Sastamalan seudun muse-
on yhteistuotantona toteutettava näytte-
ly on pohdiskeleva, osallistava ja täynnä 
tarinoita.
    Bäckmanin tornihuvilassa on 1.4.–
30.8.2016 Egyptin aarteet -niminen näytte-
ly, jossa on muun muassa eläinmuumioi-
ta, hieroglyfien maalausta ja arkeologinen 
kaivausalue lapsille.

Kesäteatterit
Sastamala on vireä kesäteatterikaupun-
ki. Kesällä 2016 esitetään ainakin Poc-
ahontas – rohkea intiaanityttö, joka on 
Rämsöön kesäteatterin 30-vuotisjuhla-
näytelmä. Se on Rämsöön kesäteatterin 
ja Vammalan teatterin yhteistuotantoa. 
Ellivuoressa nähdään Otava Ensemblen 
esittämä J. I. Vatasen Avuttomia. Muita 
alueen teattereita ovat Romulan taiteel-
linen teatteri, Vesarannan teatteri ja Suu-
liteatteri.
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Kivisiä kirkkoja ja linnoja
Sastamalan alueella sijaitsevat historialliset rakennukset tulevat tänä vuonna kunnioitettavaan ikään: Pirun-
vuorella sijaitseva Emil Danielssonin Kivilinna täyttää 110 vuotta ja Pyhän Olavin kirkko jopa 500 vuotta. Kirkon 
merkkivuoden kunniaksi Sastamalassa järjestetään muun muassa keskiaikaiset markkinat.

TYRVÄÄN PYHÄN OLAVIN 
KIRKKO

Kallialan kylässä Rautaveden kansallis-
maisemassa sijaitseva kivikirkko on yksi 
Sastamalan kuvatuimmista nähtävyyksis-
tä. Monien mielestä se on jopa yksi koko 
Suomen kiinnostavimmista kirkkokoh-
teista. Vuonna 2009 kuvataiteilijat Osmo 
Rauhala ja Kuutti Lavonen saivat valmiiksi 
kirkon sisätilojen upeat maalaukset. Py-
hän Olavin kirkko täyttää tänä vuonna 
500 vuotta, minkä kunniaksi Sastamalan 
seurakunta järjestää kaksipäiväisen juh-
lan 6.–7. elokuuta. Ohjelmassa on luento-
ja, tietoiskuja sekä musiikkia, juhlamessu 
ja keskiaikamarkkinat.

Kiinnitä huomiota näihin kolmeen asiaan:
1. Kirkko tuhoutui tulipalossa vuonna 

1997, mutta se nostettiin tuhkasta yli 
tuhannen talkoolaisen voimin. Tragedi-
asta on muistutuksena hiiltynyt vanha 
ovi sisäänkäynnin luona.

2. Kuutti Lavosen ja Osmo Rauhalan 101 
uniikin teoksen pohjana ovat 1700-lu-
vun kuva-aiheet, joista taiteilijat ovat 
toteuttaneet omannäköistään taidetta. 
Tunnistatko lehtereiden kaidepeileis-
sä olevat Lavosen tekemät apostolit ja 
Raamatun tapahtumat?

3. Osmo Rauhala ei halunnut kuvata lain-
kaan ihmistä. Esimerkiksi Luomiskerto-
mus-maalauksessa nisäkkäiden synty 
on kuvattu peuran imettäessä vasaan-
sa. Ihmisestä muistuttaa jalanjälki.

Osoite: Kallialan kirkkotie 50.
Lisätietoja Tyrvään Pyhän Olavin kirkon 
tapahtumista ja juhlavuodesta osoit-
teesta www.sastamalanseurakunta.fi

Pyhän Olavin 
kirkko täyttää 
tänä vuonna  
500 vuotta

Lue lisää
www.sastamalanseudulle.fi

tietoa ajankohtaisista  
tapahtumista ja muusta  

mukavasta.  
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DANIELSSONIN  
KIVILINNA
Karkussa, korkealla Pirunvuoren la-
ella sijaitseva, suurista ja karkeas-
ti muotoilluista luonnonkivistä kyl-
mämuurauksella toteutettu huvila 
on ainutlaatuinen nähtävyys. Taide-
maalari Emil Danielsson (1882–1967) 
rakennutti linnan vuonna 1906 ja se 
on yksi Suomen maineikkaimpia erä-
maa-ateljeita. Rakennus pystytettiin 
muutaman paikallisen miehen voi-
min. Tänä vuonna ainutlaatuinen ki-
vilinna täyttää 110 vuotta.

Kiinnitä huomiota näihin kolmeen 
asiaan:
1. Kesäisin kivilinnassa on vaihtuvia 

näyttelyitä.
2. Taiteilija Emil Danielssonin Pirun-

vuoren kivilinna kuuluu kansallisro-
mantiikan ajan merkittäviin taitei-
lijahuviloihin, kuten Kalela, Ainola, 
Visavuori tai Hvitträsk. 

3. Kivilinna sijaitsee Rautaveden itä-
rannalla korkean Pirunvuoren la-
ella, josta on laaja näköala yli Rau-
taveden. Ympäristö on kivikkoista 
pirunpeltoa. Emil Danielsson maa-
lasi Pirunvuoren maisemia puolen 
vuosisadan ajan.

Osoite: Ellivuorentie 131 (Pysäköinti-
alue. Parkkipaikalta lähtee reilun kilo-
metrin mittainen polku Kivilinnalle.)
Ateljee on auki kesäisin. Pirunvuoren 
ja Kivilinnan tarinoihin voi tutustua 
paikallisoppaan johdolla. Opasvara-
ukset välittää matkailusihteeri. Puhe-
linnumero: 050 304 0485
Lisätietoja Kivilinnasta on osoitteessa 
www.sastamalankaupunki.fi (palve-
lut->kulttuuri ja vapaa-aika->Kivilinna)

SASTAMALAN KESKIAIKAINEN 
PYHÄN MARIAN KIRKKO

Sastamalan vanhin kirkko on rakennet-
tu jo 1400-luvun lopulla. Se toimii kesäi-
sin tiekirkkona ja Sastamala Gregoriana 
-musiikkitapahtuman pääpaikkana. Siellä 
aistii historian läsnäolon konkreettisesti.

Kiinnitä huomiota näihin kolmeen asiaan:
1. Keskiaikaiseen sisustukseen kuuluu 

harvinainen ja hyvin säilynyt 1200-lu-
vun kivinen kasteallas ja näyttävä ko-
koelma puuveistoksia.

2. Kirkossa on upea akustiikka, mikä syn-
tyy kolmesta asiasta: kirkon mittasuh-
teista, salin puolipyöreästä katosta ja 
kaikuja sammuttavasta maalattiasta.

3. Onko kirkossa jotain tuttua? Osmo Rau-
halan Pyhän Olavin kirkkoon maalaa-
mat saarnatuolin koristekuviot on tehty 
Pyhän Marian kirkon vanhan saarna-
tuolin puuleikkauksia mukaillen.

Osoite: Sastamalan kirkon tie 119.
Lisätietoja Sastamalan keskiaikaisesta  
Pyhän Marian kirkosta osoitteesta  
www.sastamalanseurakunta.fi

TYRVÄÄN  
KIRKKO

Vuonna 1855 valmistunut kirkko korvasi 
Pyhän Olavin kirkon. Vammaskosken ku-
peessa sijaitseva tiilikirkko on jykevä eikä 
toista samanlaista ole Suomessa.

Kiinnitä huomiota näihin kolmeen asiaan:
1. Tyrvään kirkko on Suomen ensimmäi-

nen kaksitorninen kirkko. Edelleenkään 
sellaisia ei ole Suomessa kuin kaksi. Toi-
nen on Johanneksenkirkko Helsingissä. 
Tyrvään kirkon sisälle mahtuu kunnioi-
tettava määrä ihmisiä: 1000.

2. Hovimaalari R.W. Ekman teki vuonna 
1866 kolme alttaritaulua: Ristiinnau-
litseminen, Kirkastuminen ja Ylösnou-
semus. Kuorissa on kipsijäljennös Ville 
Vallgrenin Kristus-veistoksesta.

3. Uusgoottilaisen kirkon suunnitteli Tu-
run kaupunginarkkitehti P.J.Gylich, jo-
ka tavoitteli valoisaa, avaraa, ilmavaa, 
evankeliumin anteeksiantamusta ja 
toivoa kuvaavaa kirkkoa. Kirkko uu-
distettiin vuonna 1938 arkkitehti Ber-
tel Strömmerin suunnitelmien mukaan.

Osoite: Kirkkokatu.
Lisätietoja Tyrvään kirkosta osoitteesta 
www.sastamalanseurakunta.fi
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lumoissa

Sastamala Gregoriana
Tänä vuonna 21. kertaa järjestettävä Sas-
tamala Gregoriana valittiin Finland Fes-
tivalsin Vuoden festivaaliksi 2016. ”Wan-

Vanhan musiikin ja     kirjallisuuden

Sastamalan kesän kohokohdat ovat kaksi perinteistä ja 
elävää tapahtumaa. Vanhan kirjallisuuden päiville ja 
Sastamala Gregorianaan eli ”Wanhan Musiikin Päiville” 
odotetaan tuhansia kävijöitä taas tänäkin vuonna.

han Musiikin Päivät on luonut vahvaan 
visioonsa ja intiimiin tunnelmaansa pe-
rustuvan ainutlaatuisen musiikkifestivaa-
lin. Sastamalassa pieni kasvaa suureksi ja 
vanha muuttuu uudeksi”, valintaperuste-
luissa sanottiin. Ainutlaatuisia konsertte-
ja on sekä Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa 
että Sastamalan keskiaikaisessa Pyhän 
Marian kirkossa.
   Sastamala Gregorianan teemana on 
tänä vuonna Virtauksia – Vanhan ja Uu-
den Musiikin Risteyksessä ja mukana on 
ensimmäistä kertaa italialainen Fantazi-
as Ensembl, brittiläinen Marian Consort 
sekä duo Assi Karttunen ja hollantilainen 
Rody van Gemert.
   Sastamala Gregoriana järjestetään 23.–
30.7.2016.

Jorma Uotinen: ”Kävin pari vuosi 
sitten tutustumassa Osmo Rau-
halan ja Kuutti Lavosen töihin. 
Samaan aikaan sattui olemaan 
espanjalaisen luuttutaiteilijan 
konsertti, joka syvensi kokonais-
valtaisesti tapahtumaa. Kaiken 
kaikkiaan väkevä kokemus. Siel-
lä oli kaikki aistit viritettyinä.”
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Vanhan kirjallisuuden päivät 
Vanhan Kirjallisuuden Päivät kerää vuosit-
tain, aina juhannuksen jälkeisenä viikon-
loppuna noin 15 000 kirjallisuudenystä-
vää Sastamalaan, Sylvään koululle. 
   Vanhan Kirjallisuuden Päivät järjeste-
tään 1.–2.7. 2016. teemalla Lukkarin pen-
kiltä Tylypahkaan. Tapahtuman etkoja vie-
tetään torstaina 30.6.
   Ohjelmassa on jälleen kiinnostavia kir-
jailijakeskusteluita, seminaareja, konsert-
teja sekä antikvaarisen että uuden kirjan 
myyntiä.

”Humanistie yhtelasku o erilaist 
ko matemaatikkoje. Kuntaliitos-
nimemuutostoimikunt laski et 
Vammala 6 : √ Tyrvää = Sastama-
la. Mahrottomast nimest huali-
mat Sastamala o lukijaihmisen 
kaupunk. Vanhan kirjan päivil o 
valtioneuvoston päätöksel aina 
33:n aste helle ja kiirussi kirja-
myyji sirkustelttakaupal.”

Heli Laaksosen kirjasta  
Lähtisiks föli!
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Nähtävyyksiä, käyntikohteita ja aktiviteetteja

Egyptin Aarteet
Suuren suosion saavuttanut 
Egyptin Aarteet -näyttely on 
palannut historialliseen  
Bäckmanin tornihuvilaan.  
Näyttely on monipuolinen 
egyptologien, arkeologien ja 
taiteilijoiden suunnittelema  
upea aikamatka muinaisen  
Egyptin kulttuuriin ja aarteisiin.

Marttilankatu 11, Sastamala (keskustassa Herra Hakkaraisen talon ja Pukstaavin välissä) 
Lisätiedot: www.egyptinaarteet.com ja Markku Ellala puh. 040 516 2453

Vieressä Vammalan   
Seurahuone tarjoilee  
eksoottista ja maittavaa 
egyptiläistä ruokaa.  
Ryhmille pöytävaraus.

• Faaraon kultaiset aarteet -näyttely
• Videomatka faaraoiden hautoihin
• Papyruksen valmistus
• Hieroglyfien valmistus
• Tutsin ja Nefturin kaivausalue lapsille
• Eläinmuumioita
• Aito Nubialainen teehuone
• Ostoksia: gobeliineja ym.

1.4 -31.8.2016
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Nähtävyyksiä, käyntikohteita ja aktiviteetteja

 Löydät meidät 

Facebookista ja Instagramista!

Tammi–huhtikuu & syys–joulukuu: ma–pe 10–17, la 10–16. Pääsylippu 5–6 €/hlö.
Toukokuu: ma–pe 10–17, la 10–16. Pääsylippu 7–8 €/hlö.
Kesä-elokuu: ma-pe 10–17, la 10–16, su 12–16. Pääsylippu 7–8 €/hlö.
Alle 2-vuotiaat aina ilmaiseksi. Juhlapyhinä suljettu.
Marttilankatu 10, Sastamala, Vammala. Puh. 03 511 2179.

www.herrahakkaraisentalo.net

Avoinna ympäri vuoden!
Tervetuloa 
seikkailemaan 
Herra Hakkaraisen 
taloon!
Mauri Kunnaksen kirjojen pohjalta 

luotu maailma on täynnä elämyksiä

sekä leikkimisen ja kokeilemisen iloa. 

Kesäkaudella myös Herra Hakka-

raisen hurjan hauska autopiha.

Kesäkaudella

Häijään koulupiirin asukasyhdistyksen ylläpi-
tämältä virkistysalueelta löytyy mm.:

Luontopolku, eri pituisia kävelyreittejä, 
veneenlaskupaikka, puhdasvesipiste, nuotio-
laavu, kalastusmahdollisuus, pöytä-/penkki-
ryhmiä, kesäaikaan OTAMUS-kahvila palvelee 
asiakkaita.

Siltatanssit heinäkuun viimeisenä lauantaina 
ja Arvon Askel-liikuntatapahtuma syyskuun 
viimeisenä sunnuntaina.

Sirpa Lindroos, p. 040 5084 961

www.otamus.fi

Otamus lähelläsi,

koe elämys
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Nähtävyyksiä, käyntikohteita ja aktiviteetteja

Suojeluskunta- ja lottamuseo

Puh. 050 401 1006 
www.kinnalankoukku.fi

Kinnalan Koukku

Tervetuloa viihtymään Sastamalan  
kirjastoihin! 

Aukioloajat, yhteystiedot, tapahtuma-
tiedot 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

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

Jaatsi on Akseli Gallen-Kallelan lapsuu-
denkoti ja Tyrvään kunnantalo. Jaatsilla on 
vaihtuvia taidenäyttelyitä 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

www.sastamalagregoriana.fi

XXI

23.-30.7.2016

Vanhan ja Uuden Musiikin Risteyksessä

Vanhan kirjallisuuden päivät 
- elämäsi kirjan löytöpaikka.
Sastamalassa 1.-2.7.2016 teemalla 

LUKKARIN PENKILTÄ 
TYLYPAHKAAN

Seuraavat tapahtumapäivät: 30.6.-1.7.2017 ja 29.-30.6.2018.
www.vanhankirjallisuudenpaivat.com

Lue lisää
www.sastamalanseudulle.fi

tietoa ajankohtaisista  
tapahtumista ja muusta  

mukavasta.  
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Nähtävyyksiä, käyntikohteita ja aktiviteetteja

Tule kylään kirjan kotiin!
Näyttelyt –  tutki, uppoudu ja oivalla

Tapahtumat – innostu ja kokeile itse

Ihana museokauppa ja viihtyisät kokous- ja juhlatilat

Kahvila Pukstaavi – 
hengähdä ja herkuttele 

Marttilankatu 12, Sastamala
www.pukstaavi.fi

info@pukstaavi.fi, p. 010 3212950

Mikko Ollila
+358 400 797 745
mikko.ollila@kopteri.net

Sastamalan kirkon tie 111
38210 Sastamala
Finland

Facebook.com/vaparetket

• Kalastusretket • Maastoruokailut • Oheispalvelut

www.vaparetket.fi 

Guided fi shing trips

• Kalastusretket • Maastoruokailut • Oheispalvelut

www.vaparetket.fi 
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Nähtävyyksiä, käyntikohteita ja aktiviteetteja

Gall eria Akseli
Pala Tyrväätä sydämessä

Vaihtuvia näyttelyitä    Galleria avoinna näyttelyiden aikana 
Sydän-Sastamalan kuvataiteilijat -kokoelman koti

Galleria Akseli Asemakatu 16, 38210 Sastamala

galleriaakseli.fi    

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

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

Lue lisää
www.sastamalanseudulle.fi

tietoa ajankohtaisista  
tapahtumista ja muusta  

mukavasta.  
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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

konttori@lasistudio.fi  
Kiikostentie 8, Kiikoinen 

0400 479 096

ww
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eli
isa
m
ar
ja
an
a.
fi

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

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

w.
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fi

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

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

Ostoksia

Matka-Jokela Oy

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

Ryhmäpaketteja Sastamalan seudulle 
tilaustyönä. Yrityksille, yhdistyksille 
ja kaveriporukoille – jokaiselle toivo-
musten mukaan kulttuurimaisemia, 
nähtävyyksiä, hyvää ruokaa, ostoksia 
tai aktiviteetteja. Kaikki helposti 
yhdestä paikasta.

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 sisus-
tustekstiilit ovat tunettuja designista ja korkeasta laa-
dusta. Ateljee ja myymälä Keikyän entisessä meijerissä 
Sastamalassa on tunnelmallinen vierailukohde niin ryh-
mämatkalaisille kuin satunnaisille matkailijoillekin. 
Ryhmille erikoistarjouksia. Varaus puh. 050 367 0362

Puistokatu 4–6
38200 Sastamala
Puh. (03) 5141 041
info@lahjatalopuntalo.fi
www.lahjatalopuntalo.fi

Lahjatalosta löydät laajan valikoiman lahja-, sisustus-
ja kodin käyttöesineitä.  Avarassa valoisassa 
myymälässä on Pentik-shop ja alakerran galleriassa 
kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt.

Tervetuloa!

Ma – Pe 10 – 17.30 La 9 – 14
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VAMMALA, SASTAMALA puh. 03-511 2323
Ark. 10-17.30, la 9.30-13.30

NELJÄ KERROSTA TORIN LAIDALLA

TERVETULOA OSTOKSILLE
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Ostoksia

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
www.laukkukauppa.fi
 
Laukkujen, lompakoiden, käsineiden ja 
vöiden edullinen ostospaikka. Kau-
panpitoa jo vuodesta 1964. Laajasta 
valikoimastamme löytyy jokaiselle 
jotakin. Myynnissä myös paikallisten 
valmistajien nahkatuotteita.

Laukkutila Ihanamäki Oy

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.�

Ihanien  
tavaroiden kauppa
Herra Hakkaraisen talossa
Mauri Kunnas
-tuotteita  
itselle tai lahjaksi
Marttilankatu  10,   
38200 Sastamala
Puh. 03-511 2179
www.herrahakkaraisentalo.net
www.taitosatakunta.fi

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

      Herkullista hunajaa ja muita
      mehiläisten antimia.
      AVOIMET OVET Mouhijärven
      Pukarassa 15-17.7.2016 klo11-17.
      Muuten sopimuksen
      mukaan.
      TERVETULOA

PESOSEN MEHILÄISTARHAT
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Ostoksia

Verkkokauppamme löydät osoitteesta 
www.casarosalin.fi

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

Hyvän palvelun  
Sisustus- ja Lifestylemyymälä

AAMU
Design Kirsti Doukas

riipus 129,-
rintakoru 159,- 
korvakorut 119,-

  

  
   

Saman katon alta monta mainiota palvelua! 
Lue lisää osoitteesta op.fi/kotiin 
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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

Kinnalan Koukku
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. 
Puorirakennuksessa suojeluskunta- ja 
lottamuseo. Savusauna sekä perinne-
sauna pihapiirissä ja rantasauna 5 km:n 
päässä.

Sastamalan  
Wanha Pappila
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.

Majoitusta, ruokaa ja kahvia,tiloja arkeen ja juhlaan

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

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

Majatalo Sinun Tähtesi

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 
majoitusta, herkullista ruokaa ja iltaviihdettä. 
21 tilavaa hotellihuonetta langattomalla in-
ternet-yhteydellä sopivat mainiosti niin liike- 
kuin vapaa-ajanmatkustajalle. Á la Carte -lista 
tarjoaa herkullisia annoksia monipuolisesti. 
Myös perheen pienimmät ovat huomioitu 
listalla. Arkisin ravintolassa on tarjolla herkul-
linen buffet-lounas. Ravintolassa järjestyy 
myös isommat juhlat tilauksesta. Vammalan 
Seurahuone tarjoaa yrityksellesi toimivan 
ja yksilöllisesti palvelevan kokouspaikan. 
Seurahuone on käytettävissänne paitsi 
sujuvan kokouksen pitoon, myös oivallisesti 

rentouttaviin hetkiin kokouksen jälkeen esi-
merkiksi saunoen ja ruokaillen herkullisen 
aterian. Kun tanssijalkaa alkaa kutittamaan 
Vammalan Seurahuone on mitä mainion 
paikka. Yökerho tarjoaa hieman meneväm-
piä biittejä. Olet sydämellisesti tervetullut 
Vammalan Seurahuoneelle!

Vammalan Seurahuone

24



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 puutar-
han 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. yksilöllisesti. Max. 120 hengelle, 
invavarustus. Pihassa grillikota, sauna ja 
monia aktiviteettejä. Perheille ja ryhmille 
edullista yöpymistä, traktori- ja hevos-
kuljetusta, 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 leirin-
täalue. Vaunupaikkoja, leirintämökkejä 
ja vuokrasaunoja. Aivan leirintäalueen 
vieressä upealla rantapaikalla Tervahovin 
juhlatalo, joka kesäaikaan mahdollistaa 

Tervakallio Camping  
ja Tervahovi

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

Majoitusta, ruokaa ja kahvia,tiloja arkeen ja juhlaan

Lue lisää
www.sastamalanseudulle.fi

tietoa ajankohtaisista  
tapahtumista ja muusta  

mukavasta.  
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Onkiniemenkatu 6, 38200 Sastamala 
Puh. 03 514 2623

Viihtyisä ja rauhallinen hotelli Sastama-
lan Vammalan keskustassa. Huoneen 
hintaan sisältyy runsas, katettu aamiai-
nen. Hotellissa internet-yhteydet.

Hotelli Nukkumatti

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, impivaarahen-
kinen kahvila, joka sopii esim. seuruste-
luun, tuttujen tapaamiseen,lukemiseen, 
juhliin ja kokouksiin. 

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

Vehmaan tila Vehmaan tila tarjoaa juhla- ja ateriapalve-
luja Sastamalan lähiseudun asukkaille ja 
yrityksille sekä ryhmille. Pitopalvelua tilalla 
on harjoitettu vuodesta 1995 lähtien. Tila 
sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Rauta-
veden rannalla aivan kaupungin kupeessa. 
Järjestämme tilauksesta syntymäpäiviä, 
muistotilaisuuksia, hääjuhlia, sukujuhlia, 
pikkujouluja ym. tilaisuuksia sekä ruoka- ja 
kahvitarjoiluita ryhmille. Asiakaspaikkoja 
on 90, lisäksi kesäisin on käytössä 150 
paikkainen juhlateltta. Tilaisuutesi suunnit-
telussa ja toteutuksessa sinua palvelevat 
Mari Huovila-Virtanen ja Tero Virtanen.

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

Museokodin piha Karkun keskustassa 
on retki-ja taukopaikka kirkko-
vaeltajalle ja matkailijalle.

Majoitusta, ruokaa ja kahvia,tiloja arkeen ja juhlaan

26



ma–pe 7–21
la 8–21

 su 11–20 

S-market SASTAMALA 
Itsenäisyydentie 1, puh. 010 767 1510

(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

s-kanava.fi @OmassaKaupassapirkanmaanosuuskauppa pirkanmaanosuuskauppa

Herkutellaan 
kotona ja reissussa.

 Eväät omasta kaupasta!

ONHAN SINUN 
JA LÄHEISTESI
HYVINVOINTI
JO TURVATTU?

Ota yhteyttä vaikkapa matkavakuutuksista:
lahitapiola.fi/pirkanmaa | puh. 03 3391 1200

Muuta...
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Punkalaidun

www.punkalaidun.fi

Lämpimästi tervetuloa 
Punkalaitumelle!

Matkailuesite 2016 • Sastamalan seutu

www.sastamalanseudulle.fi
www.punkalaidun.fi



Punkalaidun
panostaa keskustaansa

Taikayön tien varrella sijaitseva Punkalaidun on idyllinen kunta, joka vetää  
puoleensa niin historiasta kiinnostuneita, liikkujia kuin tanssikansaa.  
Kesällä 2016 Punkalaidun saa lisää virtaa, kun juhannuksena  
avataan uusi keskusaukio ja rantabulevardi.

Havainnekuva uudesta 
Pietarinaukiosta.
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Lue lisää
www.punkalaidun.fi

tietoa ajankohtaisista  
tapahtumista ja muusta  

mukavasta.

Uusi keskusaukio ja tapahtumalava
Juhannuksena 2016 avataan Punkalaitu-
men uusi keskusaukio Pietarinaukio ja 
rantabulevardi Sarkinranta. Näyttäväs-
tä aukiosta toivotaan kuntalaisten uutta 
kohtaamispaikkaa. Aukiolle on tulossa 
parkour-välineitä ja katukoriskenttä. Li-
säksi aukiota koristavat viheralue ja viih-
tyisä valaistus. Samoin siellä on leväh-
tämiseen tarkoitettuja penkkejä. Aukion 
maamerkiksi tulee näyttävä valaistu pat-
sas sekä tapahtumia palvelemaan tapah-
tumalava. Punkalaitumenjoen rantaan 
kunnostetaan virkistysreitti. Rantaan tu-
lee muun muassa penkkejä, valaistusta ja 
joen vartta seuraava kävelytie. Jokea voi 
hyödyntää vaikka meloen, ja juhannus-
kokkoa voi jatkossa ihailla uudelta laitu-
rilta käsin.

Heinäviikot
Heinäkuun alussa Punkalaitumella vie-
tetään perinteisiä Heinäviikkoja, jolloin 
on luvassa ohjelmaa monen ikäisille ja 
moneen makuun.

Särkän tanssilava
Toukokuussa 25.5. alkaen Särkän laval-
la tanssitaan perinteiset keskiviikkotans-
sit. Suomen kauneimmaksi tanssilavaksi 
useita kertoja valittu Särkkä kerää Punka-
laitumelle tanssikansaa ympäri Suomea. 
Lava on ainutlaatuisella paikalla: järven 
ympäröimällä lavalla on upeaa kuunnel-
la maan parhaita artisteja ja panna jalal-
la koreasti.

Punkalaitumen kunta
Puh. 02 760 801 (vaihde)
www.punkalaidun.fi
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Talonpoikaismuseo Yli-Kirra
Kotiseutumuseossa voi tutustua suo-
malaiseen maalaiselämään. Noin viiden 
hehtaarin kokoinen museoalueen sydän 
on 1800-luvun umpipihamiljöö, joka on 
Mauri Kunnaksen Koiramäen esikuvana. 
Kesän kohokohta on maatalousnäyttely, 
joka järjestetään nyt jo 25. kertaa. Se on 
yksi pisimpään järjestettyjä perinnetapah-
tumia Suomessa. Tapahtuman ohjelmaan 
kuuluu muun muassa puinti- ja kyntö-
näytökset, traktoriparaati ja hevoskierto. 
Näytöksissä työskennellään myös van-
hoilla työkoneilla – plankkusahalla, kla-
pikoneella ja pärehöylällä. Lisäksi muun 
muassa kehrätään lankoja ja värjätään 
niitä kasveilla sekä kudotaan mattoja.
Kaikkien Aikojen Maatalousnäyttely jär-
jestetään 2.–3.7.
Osoite: Koiramäentie 2 tai Rasintie
 

Porttikallion urheilu- ja aluehiihto-
keskus 
Porttikallion urheilu- ja aluehiihtokeskus 
tarjoaa ammattilais- ja harrastuskäyttöön 
soveltuvat hiihdon ja ampumahiihdon 
SM-tason suorituspaikat. Kesäisin Port-
tikalliolla on hyvät lenkkeilyreitit. Luon-
toharrastajat voivat tutkia Porttikallion 
monipuolista maastoa 1,5 kilometrin mit-
taisella luontopolulla. Porttikallion alueel-
la liikkujien käytössä on valaistu kunto-
rata sekä runsaasti muuta latuverkostoa. 
Porttikallion 32-paikkainen ampumahiih-
torata on valaistu. Porttikalliolla on käy-
tössä myös uusi tehokas lumetusjärjestel-
mä, joka takaa hiihtäjille mahdollisuuden 
päästä harrastamaan vähälumisinakin 
talvina. Maisematornista, Porttikallion 
huipulta, aukeaa avarat näkymät yli pi-
täjän aina niin kauas kun silmä näkee. 

Lue lisää
www.punkalaidun.fi

tietoa ajankohtaisista  
tapahtumista ja muusta  

mukavasta.

Porttikalliolla on myös haastava 9-väy-
läinen frisbeegolfrata.
Lue lisää verkosta: www.punkalaidun.
fi (Liikunta- ja vapaa-aika -> Porttikallio)
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Koiramäentie 2, 31900 Punkalaidun 
Puh. 02 767 4111, 040 199 0680  
Avoinna: 1.6. - 14.8.2016 ti-su klo 11-17, 
muina aikoina touko-syyskuussa tilauksesta 
www.koiramaentalo.fi

Perinnetapahtuma Kaikkien Aikojen  
Maatalousnäyttely 2.-3.7.2016, klo 10-17.

Talonpoikaismuseo Yli-Kirra Punkalaitumel-
la on suosittu koko perheen kesäretkikohde. 
Yli-Kirra tunnetaan alkuperäisenä Mauri 
Kunnaksen Koiramäen Talona. Merkittävin 

tapahtuma Yli-Kirralla on vuosittain toteu-
tettava perinnetapahtuma ”Kaikkien Aikojen 
Maatalousnäyttely”, jossa punkalaitumelaiset 
vanhojen työtapojen taitajat herättävät 
talon eloon toimivaksi maatalousmuseoksi. 
Yli-Kirran salirivi on varattavissa juhla- ja 
kokouskäyttöön, museolla toimii kahvila ja 
savusaunaa lämmitetään tilauksesta!

Talonpoikaismuseo Yli-Kirra

Vesilahdentie 435 
Punkalaidun 
Puh. 0500 535 206
www.maatilamajoitussaarinen.fi
Kokous- ja juhlatilat • savusauna 
Kotolammen rannalla

Maatilamajoitus 
Saarinen

Lounasravintola, grilliherkkuja,
Xmeal hampurilaisia,  
juhlapalvelu.

Kauppakatu 2
31900 Punkalaidun
Puh. 02 767 4952

Kahvila-Ravintola 

Jessica

Koulutintti Oy   
 

 Kokous ja juhlatilat 
koulumuseossa max 80 henkeä 
 B+b majoitusta  
 + 5 vuokramökkiä 
 Paintball +muuta ulkoliikunta 
ohjelmaa 
 Yhteis ryhmäsauna 30:lle,uutuus 

 
Lauttakyläntie 21,  Punkalaidun 
www.koulutintti.com  

 
 
 
 

 

”Sinun tilaisuutesi!”
”Täällä käy kaikki!”

Kaikki tämä vain soiton tai sähköpostin 
päässä. Myös majoitus 10 hengen 
mökissä.

Kotatie 185, 31900 Punkalaidun  
(navigaattoriin Murronharjuntie 510, 
josta opasteet)
050 560 5544

Avoinna tilauksesta.
www.kolumbus.fi/kokkonkota

KokkonKota

Kauppakatu 3, 31900 Punkalaidun
Puh. 040 555 9765

www.lounaskahvilamokoma.fi 
AVOINNA Ma-Pe 8:00-17:00
 La  8:00-15:00
 Su SULJETTU
Lounas MA-LA 10:30 - 14:30
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