
Sastamala

www.visitsastamala.fi
www.sastamala.fi

Lämpimästi tervetuloa 
Sastamalan seudulle.  
Lue tästä esitteestä mm. 
mitä Jorma ja Heli  
täällä tekivät...

Matkailuesite 2017 · Sastamalan seutu



Tervetuloa
Sastamalaan
Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi  
Sastamalan seudulle! Lisätietoja alueen tapah-
tumista ja muista ajankohtaisista asioista löytyy 
verkosta osoitteesta www.visitsastamala.fi

Kun matkaat Sastamalaan, kannattaa pakata mukaan myös retkeilyvarusteet. Sasta-
mala toki tunnetaan monipuolisena kulttuurikaupunkina, mutta ei pidä unohtaa, että 
se tarjoaa myös monia luontoelämyksiä. Ainutlaatuisten vesistöjen ympäröimästä kau-
pungista löytyy esimerkiksi Ritajärven luonnonsuojelualueen täysin uudistetut luonto-
reitit, ja Vehmaanniemen alue on arvokas perinnemaisema-alue, josta voi etsiä rauta-
kautisia hautaröykkiöitä. 

Ellivuoren seutu on voimakkaasti kehittyvä matkailualue. Siellä on tekemistä ja näke-
mistä kaiken kokoisille ja ikäisille. Kulttuurista nauttivan kannattaa myös tutustua alu-
een piilotettuun helmeen, Pirunvuoren laella sijaitsevaan kivilinnaan, jonka taiteilija 
Emil Danielsson rakensi yli sata vuotta sitten. Tänä kesänä Sastamalassa juhlitaan tällä 
seudulla elänyttä taiteilijaa peräti kolmessa eri näyttelyssä. 

Runsaan kulttuurivuoden kohokohtia ovat edellisten vuosien tapaan kesän suuret ta-
pahtumat Vanhan kirjallisuuden päivät (29.6.–1.7.2017) ja vanhan musiikin festivaali 
Sastamala Gregoriana (21.–28.7.2017).

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

SASTAMALA

Perustettu: 1.1.2009

Asukasluku: 25 064 (12.12.2016)

Pinta-ala: 1388 km2

Veroprosentti: 20,75

Hyvät kulkuyhteydet: Valtatiet 11 
ja 12 sekä rautatie mahdollistavat 
helpon kulkemisen esimerkiksi Po-
riin, Turkuun ja Tampereelle, jonne 
ajaa alle tunnissa. Tampere-Pirkka-
lan lentoasemalle noin 50 km
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visitsastamala.fi

LUE LISÄÄ: tietoa ajankohtaisista 
tapahtumista ja muusta mukavasta.
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We warmly welcome you to visit the Sastamala region! More 
information about events and things to do in the area can 
be found online at www.visitsastamala.fi.

When visiting Sastamala it’s worth coming equipped for enjoying 
the outdoors.  While it is true that Sastamala is known for its 
cultural focus, its many wonderful nature experiences should 
not be overlooked.  For example, the town is surrounded by 
picturesque waters, the nature trails of the Ritajärvi conservation 
area have recently been completely renovated, and at the historic 
Vehmaanniemi site visitors can search for centuries old burial 
cairns.

Ellivuori is a fast developing tourism area offering things to see 
and do for visitors of all sizes and all ages. For those interested 
in cultural history it is worth checking out the hidden gem in 
the area, the “stone castle” atelier on the Pirunvuori hill built 
over a century ago by artist Emil Danielsson. This summer will 
see three different exhibitions in Sastamala honouring the artist, 
who lived in the region.

Sastamala’s cultural calendar features a number of events and 
exhibitions.  As in previous years, the cultural highlights are 
summer’s Old Literature Days (29.6.–1.7.2017) and the Sastamala 
Gregoriana Early Music Festival (21.–28.7.) 

This tourism brochure offers tips and advice for visitors to the area.  
A town of around 25,000 residents, Sastamala is an interesting 
place to visit offering things to do all year round for families with 
children, those who enjoy the outdoors and culture lovers alike.

Мы тепло приветствуем  вас в регионе Састамала! Дополнительную  
информацию о мероприятиях и событиях в регионе, а также инфор-
мацию по другим актуальным вопросам вы можете получить на сай-
те www.visitsastamala.fi

Если вы собираетесь посетить Састамалу, не забудьте захватить с со-
бой туристическое снаряжение. Не смотря на то, что город известен 
как кладезь самой разнообразной культуры, он также является местом 
удивительных природных достопримечательностей. В уникальную во-
дную систему, которая кольцом опоясывает город, входит, например, 
природоохранная зона Ритаярви с полностью обновлёнными дорож-
ками для пеших прогулок, а также полуостров Вехмаанниеми, являю-
щийся одним из ценнейших природных и исторических памятников 
региона, с его уникальными традиционными ландшафтами, на кото-
рых находятся захаронения периода железного века.

Регион Элливуори - динамично развивающийся туристический центр. 
Там найдутся занятия и развлечения на любой вкус для людей всех воз-
растов. Чтобы наслаждение культурными достопримечательностями  
края было полным, посетите скрытую в лесистых окрестностях города 
культурную жемчужину - каменный замок на вершине горы Пирунву-
ори, который построил художник Эмиль Даниэльссон более ста лет 
назад. Летом этого года в Састамале планируется  провести  три круп-
ных выставки, посвященных творчеству художника, на которых будут 
представлены в общей сложности 120 его работ.

Основными событиями богатого культурными мероприятиями в ре-
гионе года традиционно являются проводимые летом Дни старинной 
литературы (29.6.–1.7.2017), и фестиваль старинной музыки Састама-
ла Грегориана (21. – 28.7.)

В данном туристическом буклете  много советов, как сделать путе-
шествие незабываемым  тем, кто собирается посетить наш регион.  
Састамала является оживленным и динамично развивающимся го-
родом с богатыми культурными традициями и населением около 25 
000 жителей. Здесь, не зависимо от времени года, найдутся самые 
разнообразные занятия и развлечения как для семей с детьми, так и 
для  предпочитающих одиночный отдых туристов.

Welcome to Sastamala Добро пожаловать в Састамалу

SASTAMALA: Founded 1.1.2009 • Inhabitants 25 064 (12.12.2016) 
• 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.visitsastamala.fi

САСТАМАЛА: основана 1.1.2009 • население 25 064 (12.12.2016)
• 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.visitsastamala.fi
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Järvien
ympäröimä kaupunki
Sastamalaa ympäröivät Kokemäenjoen suurimmat 
järvet Rautavesi ja Liekovesi, joissa on rauhallisia ve-
neilyreittejä jopa 60 kilometrin matkaa. Veneilijöille 
vesistöt tarjoavat jylhiä maisemia, ja kalastajat voi-
vat yrittää napata alueen erikoisuutta toutainta. Eri-
koislaatuinen vesistö tarjoaa jokaiselle jotakin.

visitsastamala.fi

LUE LISÄÄ: tietoa ajankohtaisista 
tapahtumista ja muusta mukavasta.
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Veneily
Sastamalan pitkässä ja kapeassa vesistös-
sä on jopa 60 kilometriä vapaata veneily-
reittiä. Vesille lähteminen on helppoa, sillä 
vesi virtaa kaupungin läpi – Vammaskosken 
sillan ali. Vesistö on rauhallinen ja kaunis. 
Läpivirtaavassa vesistössä on useita saaria, 
joihin voi rantautua. Osassa on hyvät laiturit 
ja vessat. Maisemat järveltä Tyrvään Pyhän 
Olavin ja Sastamalan Pyhän Marian kirk-
koihin ovat upeat. Alueella on paljon kah-
viloita ja ravintoloita sekä nuotiopaikkoja. 
Veneilijöiden on syytä noudattaa vesistön 
nopeusrajoituksia ja jos vesistöt eivät ole 
tuttuja, suositellaan virallisten veneilyreit-
tien noudattamista.

Kalastus
Kalastajille Sastamalan alueen vesistöt tar-
joavat monia elämyksiä. Alkukesästä Kuta-
lan ja Ellivuoren vuollealueilla esiintyy luon-
taisesti toutainta, joka tarjoaa kalastajille 
haastetta. Kalastajien mielestä se on iki-
muistoinen kala; iltaisin voi nähdä kymme-
niä toutaimia hyppimässä ja koukkuun tar-
tuttuaan se taistelee todella voimakkaasti. 
Vedestä nousee myös esimerkiksi ahventa, 
haukea ja kuhaa. Veneilijöiden ja kalasta-
jien haasteena on vesistön nopea virtaus.
Vammalan seudun kalastusalue vastaa alu-
een virkistyskalastuksesta ja myy omatoimi-
sesti kalastaville lupia ja ohjaa sekä neuvoo 
kalastusasioissa.

Sastamalan alueella kilpaillaan Majava Cup 
-niminen vetouistelukilpailu, jonka kuudes-
ta osakilpailusta neljä käydään Sastama-
lan vesillä.

www.vammalanseudunkalastusalue.net

Melonta ja soutu
Sastamalan vesistöt sopivat erinomaisen hy-
vin rauhalliseen vesillä liikkumiseen. Melon-
tapalveluita on tarjolla eri puolilla vesistöä. 
Vuokralle on tarjolla kajakkeja, inkkarika-
nootteja, ja jopa jättikanootti pariksi tun-
niksi tai vaikka kokonaiseksi viikoksi. Vam-
malan retkeilijät vuokraavat ryhmille myös 
kirkkovenettä –  joko kipparin kanssa tai 
ilman kapteenia.

Kutalan kasino
Sastamalan matkailuhelmi löytyy Sastama-
lan ja Nokian rajalla sijaitsevasta Kutalan 
kylästä. Kutalan kasinon vitsi on siinä, että 
kesäkahvilalla ei ole mitään tekemistä uh-
kapelin tai kasinotoiminnan kanssa. Kasino 
on käytännössä pieni, pari kesää sitten uu-
sittu kahvila, jonka ympärillä on katoksia ja 
leikkipaikka. Liekoveden rannalla sijaitseval-
la Kasinolla on myös oma vierasvenesata-
ma. Kasino aukeaa, kun koulut päättyvät ja 
on auki koko kesän. Kutalan nuorisoseuran 
ylläpitämällä kohtaamispaikalla on paljon 
toimintaa: perjantaisin on suosittu kylätori, 
josta voi ostaa muun muassa leipomuksia 
ja käsitöitä. Joka maanantai paikalle päris-
telee kymmenittäin motoristeja. Myös van-
hojen italialaisten autojen harrastajat ovat 
kokoontuneet kasinolla. Monia muitakin 
tapahtumia järjestetään.
Kutalan kasinon osoite on Kutalantie 859.
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Ritajärvi on Pirkanmaan helmi
Karkun Horniossa sijaitseva Ritajärven luonnonsuojelualue (127 ha) on metsäjärvien ja 
niiden laskupurojen vaihteleva elinympäristökokonaisuus. Alue on erityisen tunnettu jää-
kauden merkeistä: kivikoista ja valtavista siirtolohkareistaan. Alueella on kolme selkeästi 
merkittyä erimittaista ja -tasoista reittiä, jotka on vasta kunnostettu. Yksi reiteistä on teh-
ty hyvin helppokulkuiseksi rakentamalla pitkospuita, siltoja ja rappusia. Muut reitit ovat 
keskivaativia. Reiteiltä löytyy useita laavuja ja tulentekopaikkoja. Alueella järjestetään 
joka syksy suosittu Akselin vaellus -tapahtuma, jonne osallistuu aina yli 200 osallistujaa.
Ritajärven kartat löydät matkailusivustomme luontokohteista, jossa voit myös ladata ja 
tulostaa kartan valmiiksi mukaan. Ilman karttaakin pärjää, sillä reitillä on hyvät opasteet.

www.visitsastamala.fi ->Näe ja koe ->Luontokohteet ->Ritajärvi

Luonto
Sastamalaan matkaavan kannattaa pakata mukaan ret-
keilyvarusteet. Lyhyen ajomatkan päässä Sastamalan 
keskustasta löytyy useita ulkoilureittejä eritasoisille ret-
keilijöille. Halusit sitten päästä metsään, bongaamaan 
lintuja, kalliokiipeilemään tai vaikkapa koettamaan on-
neasi frisbeekiekkojen heittelyssä, se kaikki onnistuu 
Sastamalassa.

on lähellä Sastamalassa

Pirulanvuori
Suodenniemellä Pirulanvuorella kohoaa 
15-metrinen näkötorni. Sen huipulta avau-
tuu pysäyttävän kaunis järvi- ja metsämaise-
ma. Alueen maisema on tuttu suomalaisen 
yhden euron kolikon taustapuolelta, johon 
se on Lavian suunnasta kuvattuna ikuistettu.
Tornille pääsee Lavian tien varressa oleval-
ta pysäköintipaikalta.
Osoite: Laviantie 600

Vehmaanniemi
Myös lähempänä Sastamalan keskustaa on 
useita eritasoisia ulkoilureittejä. Helpoim-
masta päästä on Tampereentien varrella 
sijaitseva Vehmaanniemi, joka on yli seitse-
män hehtaarin kokoinen arvokas luonnon-
suojeltu perinnemaisema. Reitillä on muun 
muassa useita rautakautisia hautaröykkiöitä. 
Alueella voi kesäisin nähdä myös laidunta-
via lampaita.

visitsastamala.fi

LUE LISÄÄ: tietoa ajankohtaisista 
tapahtumista ja muusta mukavasta.
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Ulkoliikunta
Eri puolilla Sastamalaa on valaistuja kunto-
ratoja ja latuja niin aloittelijalle kuin vaati-
vallekin harrastajalle. Liikkujat eivät ole säi-
den armoilla, sillä Sastamalassa on monia 
sisäliikuntapaikkoja.

Lakeside Golf
Lakeside Golfin 36-reikäinen golfkeskus 
koostuu kahdesta keskenään erityyppisestä 
kentästä. Molemmat kentät sijaitsevat kes-
kellä karkkulaista kulttuurimaisemaa.
Järvenranta-kentän etuysiin haastetta tuo 
viereinen Riippilänjärvi. Takaysille leiman 
antaa vaihtelevat korkeuserot. Uudemmalle 
Pirunpelto-kentälle ominaista ovat metsän 
reunustamat väylät, avokalliot ja pirunpel-
lot sekä metsälampi.
Osoite: Sastamalantie 1901.

Otamus
Otamuksen luontokohteesta löytyy tunnel-
mallinen kesäkahvila, laavu ja grillauspaik-
koja, vierasvenelaiturit, veneenlaskupaikka, 
kallioisen uimapaikka sekä useita vaihtele-
vamaastoisia luontopolkuja – pituuksiltaan 
2–8,5 kilometriä.
Osoite: Otamussillantie 65.

Frisbeegolf
Sastamalan alueella on monta erinomaista 
frisbeegolf-rataa. 12-reikäinen rata sijaitsee 
Vuorihotellin alueella. Toinen, 9-reikäinen, 
sijaitsee Hopun urheilupuistossa. Karkussa 
Voimarinteellä sijaitsee aloittelijalle sopiva 
9-reikäinen rata. Frisbeegolf on Suomen La-
dun yksi avainlajeista, minkä vuoksi myös 
jäsenyhdistys Vammalan retkeilijät järjestä-
vät kesäisin opastusta lajiin.

www.vammalanretkeilijat.net

Lu
e

 li
sä

ä
! Sastamalan luontokohteet

www.visitsastamala.fi ->Näe ja koe ->Luontokohteet

Sastamalan frisbeegolf-radat 
www. frisbeegolfradat.fi/radat/Sastamala

Sastamalan kuntoradat, urheilupuistot ja muut 
ulkoliikuntapaikat
www.sastamala.fi ->palvelut ->liikunta ->ulkoliikunta
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Majoitusta siirtolapuu- 
tarhasta luksukseen
Ellivuori tarjoaa monipuolista majoitusta. 
Hotellihuoneistojen, mökkimajoituksen ja 
leirintämajoituspaikkojen lisäksi elämyksel-
liset majoitustilat laajentavat tulevaisuuden 
tarjontaa entisestään. Siisti ja palveluiltaan 
monipuolinen leirintäalue sijaitsee kivenhei-
ton päässä hotelliravintolasta. 

Laskettelu- ja talvikausi
Ski Center Ellivuoren rinteet sijaitsevat ho-
tellin välittömässä läheisyydessä. Ellivuores-
sa on kuusi valaistua ja lumetettua rinnettä. 
Rinteet ovat monipuoliset –vaikeusasteet 
vihreästä mustaan. Talvella Ellivuoressa on 
mahdollista harrastaa esimerkiksi mootto-
rikelkkailua, lumikenkäilyä ja talvikalastusta 
sekä perinteistä murtomaahiihtoa.

Muut aktiviteetit
Lämpimään vuodenaikaan Ellivuori on täyn-
nä erilaisia aktiviteetteja. VuoriSport tarjoaa 
High Park -kiipeilypuiston palvelut ja väli-
nevuokrausta. Vuokralla on muun muassa
SUP-lautoja, fatbike-pyöriä, kajakkeja ja 
kanootteja.  Kesällä voi pelata beach vol-
leyta, värikuulasotaa ja pallopelejä, viettää 
aikaa parkour- tai leikkipuistossa tai skeitata. 
Kookkaaseen vierasvenelaituriin on helppo 
saapua veneellä. Pirunvuori on ainutlaatui-
nen lenkkeily- ja retkeilykohde. Lähellä si-
jaitsevat Hornion ja Ritajärven luontoalueet 
ovat kokemisen ja näkemisen arvoisia. Myös 
yhteys Pirkanmaan patikointireitteihin löy-
tyy alueen läheisyydestä. Vain kymmenen 
minuutin ajomatkan päässä Ellivuoresta si-
jaitsee yksi maamme upeimmista golfken-
tistä, Lakeside Golf.

Pirunvuoren näköalapaikka
Karkku ja Pirunvuoren maisemat ovat ol-
leet suosittuja matkakohteita jo 1800-luvun 
puolivälistä, Kokemäenjoen reitti oli tunnet-
tu vesiväylä seuduille. Jo tuolloin osattiin 
arvostaa upeata maisemaa ja luonnonrau-
haa. Pirunvuorella on vaikuttavan näköalan 
lisäksi luola, jossa vanha kansa tietää itsensä 
pirun asuneen. Oppaan kanssa on kuiten-
kin turvallista mennä kiertelemään alueelle 
ja kuulemaan jännittäviä tarinoita. Alue on 
hyvin merkitty, joten myös omatoimimat-
kailijat voivat käydä kolkuttelemassa pirun-
vuoren luolalla. 

Kasvaa ja kehittyy
Ellivuoren alue

Ellivuori on yksi Sastamalan voimakkaimmin kehittyvistä alu-
eista. Se sijaitsee jylhässä Rautaveden kansallismaisemassa. 
Alueelta löytyy erilaisia majoitusmahdollisuuksia ja aktivi-
teetteja on niin kesällä kuin talvella koko perheelle. Ellivuo-
ressa pääsee vaikkapa kiipeilypuistoon, hohtokeilaamaan ja 
laskettelemaan. Kävelyetäisyydellä on kymmeniä virkistys- 
ja harrastusmahdollisuuksia. Alueen luonto ja reitistöt, mu-
kaan lukien vesireitit, ovat upeita.

Ellivuori
Ellivuoren alueella voi tehdä 

vaikka mitä, kesät talvet!

ê
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Kiviniityn kotieläinpuisto
Kiviniityn kotieläinpuistossa on 30 eläinla-
jia, yhteensä noin 200 eläintä, joita voi si-
littää ja rapsutella. Lähes kaikki suomalaiset 
maatilan eläimet ovat esillä. Puistossa on 
myös erikoisempia eläimiä, kuten alpakoita, 
strutseja, nanduja, jakkihärkä ja guonakoja. 
Puistossa on muun muassa kahvila ja gril-
likatoksia sekä jättitrampoliini ja sähköau-
torata. Eläinpuisto aukeaa toukokuussa ja 
on auki läpi kesän.
Osoite: Iirolantie 108.

Pukstaavi
Suomalaisen kirjan museo tarjoaa paljon 
nähtävää ja koettavaa ihan Vammalan ydin-
keskustassa vanhassa apteekkarin talossa. 
Pukstaavissa järjestetään muun muassa eri-
laisia lapsille suunnattuja teemakierroksia ja 
seikkailuja. Museo on auki ympäri vuoden.
Osoite: Marttilankatu 12.

Herra Hakkaraisen talo
Mauri Kunnaksen kirjoista tutut hahmot he-
räävät eloon Herra Hakkaraisen talossa. Kir-
jojen maailmaan pääsee ihan oikeasti sisään 
– muun muassa kuningas Artturin linnaan 
ja läpi galaksin matkaavan avaruusaluksen 
kyytiin. Talo on avoinna läpi vuoden, ja ke-
sällä toukokuun alusta asti avoinna on myös 
hurjan hauska autopiha, jossa on erikokoi-
sia polkuautoja.
Osoite: Marttilankatu 10.

Hieno homma, olet päättänyt tulla 
Sastamalaan! Aloitetaan testi: 

oletko tulossa talvella?

Sinun päätäsi ei sitten taida 
paleltaa. Lasketteletko ja 

hiihdätkö?

Hienoa! Sastamala 
on todella kiva 

kesäkaupunki, jossa on 
paljon erilaista tekemistä.

Ai et tykkää lukea? No siinä 
tapauksessa varmaankin 

pidät temppuilusta ja 
muusta liikunnasta?

Ei haittaa! Entä 
pidätkö kirjoista ja 

lukemisesta?

Tykkäätkö 
eläimistä?

Pitääkö 
eläimien 

olla eläviä?

Parkour, jalkapallo, 
frisbeegolf, hohtokeilaus, 
kiipeilypuisto..kaikki käy! Eläinhahmot 

riittävät ihan 
hyvin.

Löydä aina mieluisaa  
tekemistä Sastamalasta!

Testi

Kyllä. Mitä 
karvaisempi, 
sitä parempi!

ê ê ê

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

En

En

En

Ei

En

9



ennen ja nyt!
Kulttuuria, kirjallisuutta ja kirkkoja 
kansallismaisemassa – Koe Sastamala

Kultuurinnälkäisen ei tarvitse poistua Sastamalasta tyh-
jin vatsoin. Alueella on rikas historia, johon voi perehtyä 
osallistumalla elävöitettyyn opastukseen. Lukuisat korkea-
laatuiset kesäteatterit sen sijaan tarjoavat elämyksiä te-
atteritaiteen ystäville. Kirjapääkaupungin sydän sijaitsee 
Marttilankadun kirjakorttelissa.

Opastuskierrokset
Sastamalan seudulla toimii noin 25 koulutet-
tua opasta, joita voi varata sekä seutukier-
roksille että kohdeopastuksiin. Ryhmämatka 
Sastamalan seudulle voidaan räätälöidä vie-
raiden toiveiden mukaan. Sastamalan Op-
paat järjestää erilaisia kierroksia, esimerkik-
si mukaansa tempaisevia rooliopastuksia.

Lisätietoja
www.sastamalanoppaat.fi 
www.visitsastamala.fi ->opastukset

Seutukierrokset
Kaupunkikierroksella tutustutaan vanhaan 
kulttuuriin ja nykyiseen elämänmenoon. 
Rautaveden kierroksella ihaillaan Kokemä-
enjoen kansallismaisemaa. Keikyästä käsin 
-kierroksella koetaan, miten yrittäjyys ja kä-
sityöläisyys ovat yhä voimissaan.

Rooliopastukset
Roolioppaat johdattavat kiehtovalle aika-
matkalle eilisen Sastamalaan.
 • Nuoren Akseli Gallen-Kallelan ja hänen 
perheensä elämä Tyrväällä on innostanut 
oppaita luomaan useita erilaisia roolihah-
moja ja -kierroksia.
 • Maankuulu kansanparantaja Tyrvään 
Manta ja tunnettu tarinankertoja Annastuu-
na Korkeemäki esittelevät parannuskons-
tejaan.
 • Taiteilija Emil Danielssonin puoliso ja 
muusa Saga Danielsson kertoo heidän vä-
rikkäästä elämästään luonnon keskellä Pi-
runvuoren ainutlaatuisessa Kivilinnassa.
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Pukstaavi ja Sastamalan  
Seudun museo
Suomalaisen kirjan museon Pukstaavin pää-
näyttely kertoo suomalaisen kirjan tarinan. 
Tarina alkaa 1400-luvun lopulta ja jatkuu 
tähän päivään. Kirja on 2000-luvulla tullut 
tienhaaraan, mutta ei päätepisteeseen. Kir-
jan historian tunteminen auttaa ymmärtä-
mään myös sen nykypäivää ja tulevaisuutta. 
Pukstaavin vaihtuvien näyttelyiden aiheina 
ovat ajankohtaiset kirjakulttuurin ilmiöt ja 
ihmiset.

Lisätietoja Pukstaavin aukioloajoista ja 
hinnoista verkkosivuilta www.pukstaavi.fi

Kesäteatterit
Sastamala on vireä kesäteatterikaupunki. 
Vammalan teatterin lisäksi seudulla on usei-
ta aktiivisia kesäteattereita:

• Ellivuoren teatteri 
 www.ellivuori.fi/teatteri 

• Kiikoisten kesäteatteri 
 www.kiikoistenkotiseutuyhdistys.fi/
 kesateatteri 

• Romulan taiteellinen teatteri 
 www.romulantaiteellinenteatteri.com

• Rämsöön kesäteatteri 
 www.ramsoo.fi/kesateatteri 

• Suuliteatteri 
 www.suuliteatteri.com

• Vesarannan teatteri 
 www.vesaranta.profiili.fi

Kulttuuritalo Jaatsi
Akseli Gallen-Kallelan kaunis lapsuudenkoti 
on nykyään kulttuuritalo, jossa järjestetään 
taidenäyttelyitä, pienimuotoisia konsertte-
ja, erilaisia kulttuuritilaisuuksia ja musiikin 
opetusta.

Osoite: Gallen-Kallelan katu 1.

Lisätietoa aukioloajoista ja tulevista näyt-
telyistä on nettisivuilla www.sastamala.fi 
(palvelut->kulttuuri ja vapaa-aika->Jaatsi 
> näyttelyt) ja matkailusivuston tapahtu-
makalenterissa. 

visitsastamala.fi

LUE LISÄÄ: tietoa ajankohtaisista 
tapahtumista ja muusta mukavasta.
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Taidetta ja 
kulttuurihistoriaa 

Sastamalan alueella sijaitsevat historialliset rakennukset ovat 
tulleet kunnioitettavaan ikään: Pirunvuorella sijaitseva Emil 
Danielssonin Kivilinna täytti viime vuonna 110 vuotta ja Pyhän 
Olavin kirkko jopa 500 vuotta. Tänä vuonna juhlitaan Tyrvään 
Mantaa, paikallista parantajaa.

Emil Danielssonin juhlavuosi
Tänä vuonna Sastamala juhlii alueella elä-
nyttä kansallisromantiikan ajan taiteilijaa 
Emil Danielssonia, joka maalasi Ellivuoren 
Pirunvuoren maisemia ja paikallisia ihmisiä 
puolen vuosisadan ajan. Esillä on yhteensä 
120 teosta kolmessa eri kohteessa – Gal-
leria Akselissa, kulttuuritalo Jaatsilla ja Pi-
runvuoren Kivilinnassa. Kivilinna sijaitsee 
Rautaveden itärannalla korkean Pirunvuo-
ren laella, josta on laaja näköala yli Rauta-
veden. Kivilinna kuuluu kansallisromantiikan 
ajan merkittäviin taiteilijahuviloihin, kuten 
Kalela, Ainola, Visavuori tai Hvitträsk.

Danielssonin kivilinna
Korkealla Ellivuoren Pirunvuoren laella si-
jaitseva suurista luonnonkivistä kylmämuu-
rauksella toteutettu huvila on ainutlaatuinen 
nähtävyys. Taidemaalari Emil Danielsson 
(1882–1967) rakennutti linnan vuonna 1906 
ja se on yksi Suomen maineikkaimpia erä-
maa-ateljeita. Rakennus pystytettiin muu-
taman paikallisen miehen voimin. Kivilin-
nan ympäristö on rauhoittava luontokohde. 
Kesällä 2017 kivilinnassa on esillä Daniels-
sonin töitä.
Osoite: Ellivuorentie 131 (Pysäköintialue. 
Parkkipaikalta lähtee reilun kilometrin mit-
tainen polku Kivilinnalle.)
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Sastamalan keskiaikainen Pyhän 
Marian kirkko
Sastamalan vanhin kirkko on rakennettu 
jo 1400-luvun lopulla. Se toimii kesäisin 
tiekirkkona ja Sastamala Gregoriana -mu-
siikkitapahtuman pääpaikkana. Siellä aistii 
historian läsnäolon konkreettisesti. Keski-
aikaiseen sisustukseen kuuluu harvinainen 
ja hyvin säilynyt 1200-luvun kivinen kaste-
allas ja näyttävä kokoelma puuveistoksia.
Osoite: Sastamalan kirkon tie 119.

Tyrvään kirkko
Vuonna 1855 valmistunut kirkko korvasi 
Pyhän Olavin kirkon. Vammaskosken ku-
peessa sijaitseva tiilikirkko on jykevä eikä 
toista samanlaista löydy Suomesta. Tyrvään 
kirkko on Suomen ensimmäinen kaksitor-
ninen kirkko. Edelleenkään sellaisia ei ole 
Suomessa kuin kaksi. Toinen on Johannek-
senkirkko Helsingissä. Tyrvään kirkon sisälle 
mahtuu kunnioitettava määrä ihmisiä: 1000.
Osoite: Kirkkokatu.

Tyrvään Manta -juhlavuosi
Tyrvään Manta eli Amanda Jokinen (1853–
1922) oli tunnettu kansanparantaja, joka 
paransi sekä ruumiillisia että henkisiä vaivo-
ja. Tyrvään Manta auttoi seudun asukkaita, 
mutta hänen vaikutuksena ulottui muualle-
kin Suomeen: hänen luokseen tultiin pitki-
enkin matkojen päästä. 

Tyrvään Mantan kuolemasta tulee kuluneek-
si 95 vuotta, jonka johdosta Sastamalassa-
vietetään juhlavuotta. Juhlavuoden tapahtu-
mat pohjautuvat Tyrvään Mantan elämään, 
mutta käsittelevät aihepiiriä laajemmin, 

muun muassa lääketieteen näkökulmasta. 

Tänä vuonna häntä juhlitaan monin eri ta-
voin – tapahtumin, näyttelyin, opastuksin, 
seminaarein ja työpajoin. Museoiden yönä 
toukokuussa 2017 avautuu Sastamalan kes-
kustan läheisyyteen Tyrvään Mantan luonto-
polku osana juhlavuoden tapahtumia. 

Juhlavuoden 2017 tapahtumia koordinoi 
Sastamalan seudun museo.

Tyrvään Pyhän Olavin kirkko
Kallialan kylässä Rautaveden kansallismai-
semassa sijaitseva kivikirkko on yksi Sasta-
malan kuvatuimmista nähtävyyksistä. Mo-
nien mielestä se on jopa yksi koko Suomen 
kiinnostavimmista kirkkokohteista. Vuonna 
2009 kuvataiteilijat Osmo Rauhala ja Kuutti 
Lavonen saivat valmiiksi kirkon sisätilojen 
upeat maalaukset. Kirkko tuhoutui tulipalos-
sa vuonna 1997, mutta se nostettiin tuhkas-
ta talkoilla, joihin osallistui yli tuhat paikka-
kuntalaista. Tragediasta on muistutuksena 
sisäänkäynnin luona hiiltynyt vanha ovi.
Osoite: Kallialan kirkkotie 50.

visitsastamala.fi

LUE LISÄÄ: tietoa ajankohtaisista 
tapahtumista ja muusta mukavasta.
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lumoissa
Vanhan musiikin ja kirjallisuuden

Sastamalan kesän kohokohdat ovat kaksi perinteis-
tä ja elävää tapahtumaa. Vanhan kirjallisuuden päi-
ville ja Sastamala Gregorianaan eli ”Wanhan Mu-
siikin Päiville” odotetaan tuhansia kävijöitä taas 
tänäkin vuonna.

Sastamala Gregoriana
Tänä vuonna 22. kertaa järjestettävä Sasta-
mala Gregoriana valittiin Finland Festivalsin 
Vuoden festivaaliksi 2016. ”Wanhan Musii-
kin Päivät on luonut vahvaan visioonsa ja 
intiimiin tunnelmaansa perustuvan ainut-

laatuisen musiikkifestivaalin. Sastamalassa 
pieni kasvaa suureksi ja vanha muuttuu uu-
deksi”, valintaperusteluissa sanottiin. 

Ainutlaatuisia konsertteja on sekä Tyrvään 
Pyhän Olavin kirkossa että Sastamalan kes-
kiaikaisessa Pyhän Marian kirkossa.

Tänä vuonna tapahtuman teemana on Sa-
toja säveliä, tuhansia tarinoita. Sastama-
la Gregoriana järjestetään 21.–28.7.2017

Jorma Uotinen: ”Kävin pari vuosi sitten tutustumassa Osmo Rauhalan ja Kuutti Lavo-
sen töihin. Samaan aikaan sattui olemaan espanjalaisen luuttutaiteilijan konsertti, joka 
syvensi kokonaisvaltaisesti tapahtumaa. Kaiken kaikkiaan väkevä kokemus. Siellä 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 kirjallisuudenystävää 
Sastamalaan, Sylvään koululle. 

Tänä vuonna tapahtuman teemana on It-
sepäinen Suomi.

Vanhan Kirjallisuuden Päivät järjestetään 
29.6.–1.7. 2017.

”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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ACTIVITY NATURE CULTURE

Tee joka päivästäsi erityinen
Uudistuva Ellivuori Resort on aktiivinen vuoden jokaisena päivänä. 

Hae vauhtia Ski Centeristä, tai heittäydy patikka- tai hiihtoretkel-

le kansallismaisemaan. Ellivuoren ympäristöstä löytyy monenlaista 

tekemistä ympäri vuoden. Ellivuori Resortista saat käyttöösi myös 

monipuoliset kokous- ja virkistystilat. 

Tulethan myös maistamaan uudistuvan ravintolamme lähiruokaa!

Ellivuori Ski Center
010 839 5412 • ski@ellivuori.fi  

ellivuori.fi 
+358 3 51921  • sales@ellivuori.fi 

HOTEL ELLIVUORI & VUORICARAVAN

MAJOITU ELLIVUORESSA YMPÄRI VUODEN

Ellivuori Resortin alueella voi majoittua huoneistoissa ja 
mökeissä sekä VuoriCaravanin alueella.

Majoitushintaan sisältyy aamupala, iltasauna, kuntosalin 
vapaa käyttö, wifi  sekä ilmainen pysäköinti. VuoriCara-
vanissa käytössäsi ovat sauna-, huolto- ja oleskelutilat. 
Tervetuloa nauttimaan luonnonrauhasta tai viettämään 

perheesi kanssa yhteinen aktiiviloma!

ELLIVUORI SKI CENTER & VUORISPORT

HARRASTA JA KOE ELÄMYKSIÄ

Ellivuori Ski Center on koko perheen monipuolinen, 
perinteikäs rinnekeskus. Alueella pääsee laskemaan 
kuudella valaistulla rinteellä, ja perheen pienimmille jär-
jestetään hiihtokouluja. Keskuksesta löytyy iso väline-
vuokraamo, hissit  jokaiselle rinteelle sekä viihtyisä 
rinnekahvio.

Lumettomaan aikaan järjestämme ryhmille ohjattuja ja 
valvottuja paintball-pelejä omalla taistelukentällä. Peli-
välineet sisältävät täyden suojavarustuksen.

VuoriSport tarjoaa aktiviteetteja koko perheelle. Vietä 
päivä kiipeilypuisto Highparkissa, hohtokeilauksen paris-
sa tai vuokraa välinevuokraamostamme vaikkapa fatbike. 
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ACTIVITY NATURE CULTURE
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Ellivuori Ski Center on koko perheen monipuolinen, 
perinteikäs rinnekeskus. Alueella pääsee laskemaan 
kuudella valaistulla rinteellä, ja perheen pienimmille jär-
jestetään hiihtokouluja. Keskuksesta löytyy iso väline-
vuokraamo, hissit  jokaiselle rinteelle sekä viihtyisä 
rinnekahvio.

Lumettomaan aikaan järjestämme ryhmille ohjattuja ja 
valvottuja paintball-pelejä omalla taistelukentällä. Peli-
välineet sisältävät täyden suojavarustuksen.

VuoriSport tarjoaa aktiviteetteja koko perheelle. Vietä 
päivä kiipeilypuisto Highparkissa, hohtokeilauksen paris-
sa tai vuokraa välinevuokraamostamme vaikkapa fatbike. 
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Nähtävyyksiä, käyntikohteita ja aktiviteetteja

Suojeluskunta- ja lottamuseo

Puh. 050 401 1006 
www.kinnalankoukku.fi

Kinnalan Koukku

Gallen-Kallelan katu 1, 38210 Sastamala 
Puh. 040 637 2443, 040 517 1671 
www.sastamala.fi

Jaatsi on Akseli Gallen-Kallelan lapsuu-
denkoti ja Tyrvään kunnantalo. Jaatsilla on 
vaihtuvia taidenäyttelyitä ympäri vuoden, 
varmista ajat puhelimitse tai  
www.sastamala.fi

Kulttuuritoimisto Jaatsilla on avoinna: 
ma-pe klo 9-15 
Ryhmille opastuksia tilauksesta.

Sastamalan kaupungin  
kulttuuritalo Jaatsi

Häijään koulupiirin asukasyhdistyksen ylläpitä-
mältä virkistysalueelta löytyy mm.:

Luontopolku, eri pituisia kävelyreittejä, ve-
neenlaskupaikka, puhdasvesipiste, nuotiolaavu, 
kalastusmahdollisuus, pöytä-/penkkiryhmiä, 
kesäaikaan OTAMUS-kahvila palvelee asiakkaita.

Siltatanssit Otamus-sillalla on perinteisesti 
järjestetty heinäkuussa ja Arvon Askel-liikunta-
tapahtuma syyskuun viimeisenä sunnuntaina.

Sirpa Lindroos, p. 040 5084 961

www.otamus.fi

Otamus lähelläsi,

koe elämys

Pirunvuoren Kivilinna
Ellivuorentie 131, 38130 Sastamala 
Puh. 040 637 2443, 040 517 1671 
www.sastamala.fi 

Pirunvuorella sijaitsee taiteilija 
Emil Danielssonin kivinen erämaa-
ateljee. Pirunvuori maisemineen on ollut 
1800-luvun puolivälistä lähtien suosittu 
matkailukohde. Ateljeessa on kesäisin 
taidenäyttelyitä. 

Avoinna kesä-elokuussa, varmista ajat 
puhelimitse tai www.sastamala.fi 

visitsastamala.fi

LUE LISÄÄ: 
tietoa ajankohtai-
sista 
tapahtumista ja 
muusta 
mukavasta.
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Nähtävyyksiä, käyntikohteita ja aktiviteetteja

 Löydät meidät 

Facebookista ja Instagramista!

Tammi–toukokuu & syys–joulukuu: ma–pe 10–17, la 10–16. 
Kesä–elokuu: ma-pe 10 – 17, la 10 – 16, su 12 – 16.
Ajantasaiset pääsylippuhinnat löydät nettisivuiltamme ja Facebookista.
Alle 2-vuotiaat aina ilmaiseksi. Juhlapyhinä suljettu.
Marttilankatu 10, Sastamala, puh. 03 511 2179, info@herrahakkaraisentalo.net

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 
myös autopiha

Kaikki juhlavuoden tapahtumat:

galleriaakseli.fi 

Kaikkiin näyttelyihin vapaa pääsy.

Sastamalassa 29.6.-6.8.2017
joka päivä 12-18

Emil Danielsson
PIRUNVUOREN MAALARI

Galleria Akseli
Asemakatu 16

Kulttuuritalo Jaatsi
Gallen-Kallelan katu 1

Pirunvuoren 
Kivilinna

Galleria 
Akseli

19



Nähtävyyksiä, käyntikohteita ja aktiviteetteja

www.sastamalagregoriana.fi

XXII Wanhan Musiikin Päivät 21.–28.7.2017

SATOJA SÄVELIÄ TUHANSIA TARINOITA

Tervetuloa kylään
kirjan kotiin!

Marttilankatu 12, Sastamala
www.pukstaavi.fi     info@pukstaavi.fi     p. 010 3212950 Vapaa pääsy alle 

18-vuotiaille
!

Tyrvään Mantan
juhlavuosi 2017

Aikansa kuuluisin kansanparantaja
Amanda Jokinen kuoli 95 vuotta

sitten. Juhlavuosi näkyy
Sastamalan seudun museossa,

Suomalaisen kirjan museo Pukstaavissa
ja muualla Sastamalassa.

www.sastamalanmuseo.sastamala.fi 
info@pukstaavi.fi  p.010 3212950

Manta twiittaa 
vuonna 2017 
nimimerkillä
@tyrvaanmanta

www.vanhankirjallisuudenpaivat.com
Seuraavien vuosien tapahtumapäivät: 29.-30.6.2018 ja 28.-29.6.2019

Tapahtuma on 

pääsymaksuton

Sastamalassa 30.6.-1.7.2017 teemalla

ITSEPÄINEN SUOMI

Vanhan kirjallisuuden päivät. Elämäsi kirjan löytöpaikka. 
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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
w.
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 toivomusten 
mukaan kulttuurimaisemia, nähtävyyksiä, 
hyvää ruokaa, ostoksia tai aktiviteetteja. 
Kaikki helposti yhdestä paikasta.

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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Anneli Keinonen oy, KulmAKAtu 2, KeiKyä, 32730 SAStAmAlA, 050 367 0362, 040 506 0043
mA-pe 10–17, lA 10–13 (ryhmät myöS AuKioloAjAn ulKopuolellA), www.annelikeinonen.fi

ateljeemyymälä & outlet 
Vierailulla pääsette suomalaisen Vaatesuunnittelun ja 

tekstiilitaiteen maailmaan. kuulette yrityksestämme, sen 
historiasta ja nykypäiVästä. esittelemme teille käsinpai-
nettujen tekstiiliemme suunnittelua, painotekniikkaa ja 

tuotteita. saataVilla myös koko laaja mallistomme.
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Ostoksia

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

Hyvinvarustetuista ruokakaupoista ja kauppahalleista

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

Laukkutila 
Ihanamäki Oy

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. Kaupan-
pitoa jo vuodesta 1964. Laajasta vali-
koimastamme löytyy jokaiselle jotakin. 
Myynnissä myös paikallisten valmistajien 
nahkatuotteita.

Herkullista hunajaa ja muita 
mehiläisten antimia.
AVOIMET OVET Mouhijärven 
Pukarassa 21.-23.7.2017 klo 11-17. 
Muuten sopimuksen 
mukaan.
TERVETULOA
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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

visitsastamala.fi

LUE LISÄÄ: 
tietoa ajankohtaisista 

tapahtumista ja muusta 
mukavasta.
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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. Puoriraken-
nuksessa suojeluskunta- ja lottamuseo. 
Savusauna sekä perinnesauna pihapiiris-
sä 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

Hotelli Ravintola
Lounastarjoilu

A la Carte

Juhlapalvelut
Kokouspalvelut

Tanssia, elävää musiikkia

Puistokatu 4, Sastamala  03 - 519 41          www.vammalanseurahuone.fi     

22 kodikasta huonetta
2 uudistettua sviittiä
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Majoitusta, ruokaa ja kahvia,tiloja arkeen ja juhlaan

Hopunkallion ravintola
Hoitokatu 6A, 38200 Sastamala

040 504 9653
www.servi.�

Herkullinen lounasbu�et ja 
viihtyisät puitteet erilaisten 

juhlien sekä tilaisuuksien
järjestämiseen

Tervetuloa herkuttelemaan!

f
seuraa meitä myös Facebookissa:
   @kahvilapukstaavi
   @servisastamala

Houhajärventie 194
38250 Sastamala
tel. +358 50 378 9208
info@kommeekurki.fi
www.kommeekurki.fi

B&B Kommee Kurki
Laadukasta 
ja viihtyisää 
majoitusta 
1-5 henkilölle 
maaseudun 
rauhassa!
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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 harjoi-
tettu vuodesta 1995 lähtien. Tila sijaitsee 
luonnonkauniilla paikalla Rautaveden rannalla 
aivan kaupungin kupeessa. Järjestämme 
tilauksesta syntymäpäiviä, muistotilaisuuk-
sia, hääjuhlia, sukujuhlia, pikkujouluja ym. 
tilaisuuksia sekä ruoka- ja kahvitarjoiluita 
ryhmille. Asiakaspaikkoja on 90, lisäksi kesäi-
sin on käytössä 150 paikkainen juhlateltta. 
Tilaisuutesi suunnittelussa 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

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

Tervetuloa Haapaniemeen lounaalle, 
kahville, viettämään perhejuhlia ja 
rantasaunalle!

Haapaniemen PidotLantula-talo
Lantulan seudun kyläyhdistys ry 
Vatajantie 396, 38220 SASTAMALA 
Puh. 0500 232 016

Kaikki lapsiperheistä ikäihmisiin ja 
laulunlyömistä luontomatkailijoihin ovat 
tervetulleita laulavaan, lukuisten järvien 
Lantulaan. 

• Perjantaisin lounas klo 11.30-13 
• Viikottain kerhotoimintaa kaikenikäisille   
• Juhla- ja kokoustilaa AV-varustuksella

Lue lisää www.lantula.fi

Annoksia 
burgereista pippuripihviin, 

runsas lounaspöytä
Tervetuloa nauttimaan paikallisia makuja!

Avoinna päivittäin 1.5.-27.8.2017 
(muulloin sopimuksen mukaan)

majoitusta-tapahtumia-vierasvenelaituri-kahvila
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Juhlat, kokoukset, illanvietot
Vähähaaran Kotiseututalolla 

ja kodalla
Tutustu sastamalankylat.fi/vahahaara

Tiedustelut Marika Wolff 040 847 3456

Vähähaara-Seura
Vehkakorventie 649, Sastamala (Kiikka)

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 isomman 

Tervakallio Camping  
ja Tervahovi

perhe- ja yritysjuhlat jopa 200 henkilölle. 
Talviaikaan käytettävissä myös saunakabinetti 
kylpytynnyrillä n. 20 henkilölle. Saunakabi-
netissa mahdollisuus myös majoittua. Katso 
lisätietoja netistä.

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 Tila
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Muista tutustua myös 
 
• sastamalan luontokohteisiin 
• museotarjontaan 
• kesäteattereihin 
• kulttuurikohteisiin 
• liikunta- ja aktiviteettitarjontaan 
• kauniiseen vesistöön 
• paikallisiin yrityksiin

Emil Danielssonin juhlavuosi

Sastamala juhlii alueella elänyttä kansallisromantiikan 
ajan taiteilijaa Emil Danielssonia. Esillä on yhteensä 
120 teosta kolmessa eri kohteessa – Galleria Akselis-
sa, kulttuuritalo Jaatsilla ja Pirunvuoren Kivilinnassa.

Tyrvään Manta -juhlavuosi

Tyrvään Manta eli Amanda Jokinen oli tunnettu kan-
sanparantaja. Tänä vuonna häntä juhlitaan monin eri 
tavoin – tapahtumin, näyttelyin, opastuksin, seminaa-
rein ja työpajoin. Museoiden yönä toukokuussa 2017 
avautuu Sastamalan keskustan läheisyyteen Tyrvään 
Mantan luontopolku osana juhlavuoden tapahtumia. 

Vanhan kirjallisuuden päivät

Vanhan Kirjallisuuden Päivät järjestetään 29.6.–1.7. 
2017. Tänä vuonna tapahtuman teemana on Itsepäi-
nen Suomi.

Sastamala Gregoriana

Sastamala Gregoriana valittiin Finland Festivalsin Vuo-
den festivaaliksi 2016. Tänä vuonna tapahtuman tee-
mana on Satoja säveliä, tuhansia tarinoita. Sastamala 
Gregoriana järjestetään 21.–28.7.2017

Sastamalassa tapahtuu 2017

Muista nämä

visitsastamala.fi


