Varaukset: p. 0400 229 142 • matkailu@sastamala.fi

ROOLIOPASTUKSET

KOHDEOPASTUKSIA

Akselin saappaissa

Pukstaavi ja Sastamalan
seudun museo

Rooliopastetulla kävelykierroksella kuljemme Akseli Gallen-Kallelan lapsuuskoti
Jaatsin tunnelmallisessa pihapiirissä ja kierrämme valkoisten kaarisiltojen kautta ihailemaan taiteilijan maalauspaikkoja Liekoveden
rantamaisemassa. Akselin lapsuusaikaan ja
kotielämään 1870-luvun Tyrväällä meidät toivottavat tervetulleeksi
äiti Mathilda Gallén, talon Ruusa-piika ja kertoja.

Mantan ja Annastuunan parannuskonstit
Kansanparantaja Amanda Jokinen ja
tarinankertoja Annastuuna Korkeemäki
kertovat, mihin mansikkavoidetta käytetään,
millä tropeilla saadaan jopa pysähtynyt
seinäkello käymään ja millaiset verenpidätyssanat tulisi osata. Esiintymisen voi tilata
retken pysähdyspaikalle, vaikka lounastauon yhteyteen.

Emil Danielssonin taide ja elämä
Tutustumme taiteilija Emil Danielssonin
ja hänen vaimonsa ja muusansa Sagan
elämään Karkun Pirunvuorella. Taiteilijapari
vietti kesät rakennuttamassaan jylhässä
kivilinnassa 1910-luvulta 1960-luvulle.
Saga ja Emil ottavat vieraat vastaan Hotelli
Ellivuori Resortin pihamaalla, josta yhteensä noin 2 kilometrin
kävelyretki Kivilinnalle alkaa. Linnalle on nousua, joten varaa
kunnon jalkineet. Ellivuori Resortin ravintolassa on tarjolla maittavaa lähiruokaa.

Reisut Tyrvään murteella
Kiivetään linjapiilin kyytiin ja hurrautettaan
kiäppi Sastamalan syrämmesä kaikkia
miälenkiintosia ihmisiä ja paikkoja ihmettelemäsä, nin ja tiätysti vahrataan kommeita
maisemia samalla kans. Taikka talsitaan
pitäjän keskustasa ja Vammaskosken
tianoilla kattelemasa kuijja kaikki onkan muuttunu!

Kohdeopastus

Pukstaavi on iloinen ja ilmeikäs kirjan koti, jossa viihtyvät kaikki! Museon
näyttelyt valottavat suomalaisen kirjan yli 500-vuotista historiaa. Päänäyttely
kertoo mm. suomalaisten kotien kirjahyllyistä, 1600-luvun kirjanpainajien
maailmasta sekä mielenkiintoisista kirjailijakohtaloista. Vaihtuvissa näyttelyissä aiheina ovat mielenkiintoiset kirjakulttuurin ilmiöt ja ihmiset.
Pukstaavi sijaitsee vuonna 1920 rakennetussa apteekkari Bäckmanin talossa.
Pihapiiristä löytyy myös kaunis Tornihuvila, jossa toimii nykyisin Sastamalan
seudun museo, yli 80-vuotias kulttuurihistoriallinen museo, joka tallentaa ja
esittelee paikkakunnan historiaa. Molempiin museoihin pääsee samalla lipulla.
Museoihin toteutetaan opastuskierroksia kunkin ryhmän erityistarpeet ja
-toiveet huomioiden (opastukset päiväkoti-, koululais- ja aikuisryhmille).
Opastukset: Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi 60 €, Sastamalan seudun
museo 50 € / ryhmä + sisäänpääsymaksu. Kesto noin 45 min. Yhteisopastus
molempiin museoihin: Hinta 80 € / ryhmä + sisäänpääsymaksu. Kesto n. 1 tunti.
Tiedustelut ja varaukset p. 010 3212 950 • info@pukstaavi.fi • www.pukstaavi.fi

Kulttuuritalo Jaatsi – Akseli
Gallen-Kallelan lapsuudenkoti
Kohdeopastus
Akseli Gallen-Kallelan sadunhohtoinen lapsuudenkoti
Jaatsi oli taiteilijalle ihanteellinen kasvuympäristö
ikikuusineen ja puutarhoineen Liekoveden
maisemissa. Nykyisin Jaatsi toimii Sastamalan
kaupungin kulttuuritalona ja taidenäyttelytilana.

Rooliopastus: Mathilda Gallén,
Jaatsi 1877–1878
”Lämpimästi tervetuloa Jaatsiin! Olen talon rouva
Anna Mathilda Gallén, omaa sukua Wahlroos. Isäntä
kasööri, nimismies Peter Wilhelm Gallén on nyt käräjä
matkalla maakunnassa. Eikä valitettavasti ole kotona. Kerron Teille tarinoita
tämän talon rakentamisesta ja perheestämme. Pojat Uno, Axel ja Walter
käyvät nyt koulua Helsingissä ja odotan heitä kovin kotiin.”

Sastamalan kirkot

Tyrvään Pappila

Sastamalassa on toistakymmentä toinen toistaan vaikuttavampaa kirkkoa.
Näistä vanhimmat ovat keskiaikaiset Sastamalan Pyhän Marian ja Tyrvään
Pyhän Olavin kirkot. Karkussa komeilee 1400-luvun lopulla rakennettu
Pyhälle Marialle omistettu kivinen pyhäkkö. Sitä hieman nuorempi Pyhän
Olavin kirkko rakennettiin uudestaan talkoovoimin vuoden 1997 tuhopolton
jälkeen. Kuutti Lavosen ja Osmo Rauhalan tekemät uudet sisätilamaalaukset ovat jo monena vuonna tarjonneet vierailijoille ainutlaatuisen
taide-elämyksen.
Tarkemmat tiedot: www.sastamalanseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/kirkot

Tyrvään Pappilassa järjestetään sekä perus- että rooliopastuksia.
Opastusten aikana tutustutaan pappilan historiaan, huoneiden nykyloistoon ja niiden suureen entisöintiurakkaan, joka on tehty kunnioittaen
Pappilan rakentamisajan henkeä. Rooliopastusten aikana kurkistamme
kauniiden kamarien lisäksi myös pappilan mielenkiintoiseen elämänmenoon 1920-luvun tienoilla ja kuulemme sen ajan tyrvääläisistä. Nautinnollinen kahvihetki tai herkullinen lounas pappilassa kruunaa vierailun.

Kirkkokierroksia
Kirkkojen kaupunki

Bussilla ajettavalle kirkkokierrokselle voi valita muutaman kohteen, esimerkiksi komean kaksitornisen Tyrvään kirkon, keskiaikaisen maalattiaisen,
huikeasta akustiikastaan tunnetun Sastamalan Pyhän Marian kirkon tai
seurakuntamme nuorimman, vuonna 1960 valmistuneen, modernia kirkkoarkkitehtuuria edustavan Salokunnan kirkon. Bussikierroksen opasvaraukset
Sastamalan matkailusta, p. 0400 229 142 tai matkailu@sastamala.fi.

Gallen-Kallelasta Lavoseen ja Rauhalaan -rooliopastetulla

Roolit
Kirkkoherra Hjalmar Svanberg

”Kirkkoherrana ja asessorina tunnen vastuuta koko
kirkon ja Suomen armeijan hengellisestä tilasta.”

Ruustinna Aline Svanberg

”Olen Alli Pappilan ruustinna ja emännän tärkeä
avainnippu kilisee vyötärölläni.”

Ruustinnan sisar, opettajatar Alma Josefina

”Pappilan ruusuhuoneessa on rauhallista kirjoittaa
uutta kirjaani.”

Apteekkarska Maria Bäckman.

kävelykierroksella selviää, missä Akseli maalasi rakastetun Poika ja varis
-taulunsa ja mitä muita teoksia syntyi Tyrvään Pyhän Olavin kirkon maise
massa. Akselin Tyrvään ajasta tarinoi paikallismurteella hänen vuokra
emäntänsä Albertina Sipi. Lisäksi ihaillaan ainutlaatuisia Pyhän Olavin kirkon
sisätilamaalauksia. Varaukset Sastamalan seurakunnasta.

”Suomi-kieli tuotta minulle vähän vaikeutta,
mutta mieheni kyllä autta minua siinä”.

Kirkkojen aukiolo ja varaaminen

Diakonissa Ellen Ojala

Rouva Tyyne Rydman

”Saatat nähdä minut tänäänkin pappilassa
hyvän ystäväni ruustinna Svanbergin vieraana.”

Tyrvään Pyhän Olavin ja Sastamalan Pyhän Marian kirkot ovat avoinna
pääsääntöisesti toukokuun loppupuolelta elokuun loppuun su–pe ja Pyhä
Olavi myös syyskuussa sunnuntaisin. Aukioloaikoina vierailijoille on tarjolla
ilmainen opastus. Ryhmien tulee aina varata opastusaikansa etukäteen.

”Olen sisar Ellen ja diakoniatyössä Tyrväällä.”

Sastamalan muut kirkot ovat kesäaikaan avoinna arkipäivisin ma–pe.

Huushollerska Ester Myllynpää

Pitokokki Aili Elviira

”Kylä nin paljo sattu ja tapahtu sillon
ku mää täälä hääräsin! ”
”Mun kaneliässäni on nin ernomasen tykättyjä,
että niitä tarttee olla aina piironkinloorasa saatuvilla,
tulkaa tekin maistaan!”

Kirkko-opastusten varaukset sekä tarkemmat aukioloja opastusajat Sastamalan seurakunnan kirkkoherranvirastosta,
p. 03 521 9090 tai kirkkoherranvirasto@sastamalanseurakunta.fi..

Opastusten sekä kahvi- ja ruokatarjoilujen varaukset Tyrvään
Pappilasta, p. 010 4190 290 tai postia@tyrvaanpappila.fi.

Opastetut kierrokset tilataan Sastamalan matkailusta, p. 0400 229 142 tai matkailu@sastamala.fi, mikäli ei toisin mainita.

OPASTETUT
KIERROKSET

– Sastamalaa kaikille aisteille

RÄÄTÄLÖITÄVÄT
TEEMA-KIERROKSET
Kierroksia on tarjolla sekä bussilla että kävellen.

Kirjan kodista Kunnaksen kuvituksiin
Tyrvään kirjallisuustie, kiviset kirjat, Suomalaisen kirjan museo
Pukstaavi ja Herra Hakkaraisen talo kertovat kirjakaupunkimme
500-vuotisesta kirjallisesta historiasta ja tarjoavat elämyksiä ja
seikkailuja eri-ikäisille. Vaellamme Antero Vareliuksen ”Enon
opetusten” ja Rudolf Koivun kuvitusten kautta Mauri Kunnaksen
Koiramäelle ja tuota pikaa olemme Tatun ja Patun Outolassa.

Lähiruokaa etsimässä

BUSSIKIERROKSET
Kaupunki veden varrella
Sastamalan keskustasta on hyvä aloittaa. Yrittäjyys näkyy joka
puolella, mistä kertoo mm. yli 125-vuotias Tyrvään kirjakauppa.
Kauppojen ääreltä porhallamme kirjallisuustielle ja näemme,
miten uusi ja vanha asutus täydentävät maisemaa. Tyrvään
Mantan tropit, nostalgiset Zetorit ja Jawat, Nälkälänmäen
kääntökengät ja Gallenin Akselin lapsuuden tanhuat vilistävät
mielikuvissamme. Matkalla ihailemme myös Vammaskosken
viehättävää maisemaa ja Suomen ensimmäistä kaksitornista
kirkkoa.

Ruokaa ja herkkuja, kulttuuria ja historiaa Sastamalasta. Tarinoilla
höystettynä tutustumme kahviloiden ja leipomoiden herkkuihin,
juustoihin, hunajatuotteisiin ja lähimyyntitilojen tarjontaan.
Koemme makuja ja maisemia valinnan mukaan eri puolilla Sastamalaa. Retkellä on lounas- ja kahvittelumahdollisuus.

LUONTO-OPASTUKSET

Keskustan kävelykierrokset

Matkailijan Pirunvuori

Kuljemme kävellen Tyrvään kirkon ja Vammaskosken tienoilla.
Hämmästelemme kaunista Tyrvään Pappilan puutarhaa ja
Akseli Gallen-Kallelan lapsuuskodin pihapiiriä. Matkan varrella
kuulemme alueen kehityksestä ja historian dramaattisistakin
käänteistä, kuten Vammalan palosta vuonna 1918. Kierroksella
voimme pistäytyä myös keskustan kauppaliikkeissä. Reitin
pituus on noin 1,5 kilometriä ja se on helppokulkuinen.

Karkun Pirunvuori on ollut suosittu matkailukohde jo 1800-luvulla
– mahtavat maisemat ja luonnonrauha puhuttelevat edelleen.
Kävelyreitillä on lapsille satumainen Peikkovuori, taiteesta kiinnostuneille Emil Danielssonin erämaa-ateljee Kivilinna, näköalapaikka
vuoren huipulla ja vuoren kupeessa itse pirun asuttama luola.
Kivilinnalle johtaa melko helppokulkuinen noin 1 kilometrin pituinen
polku. Vuoren laelle kiivettäessä on syytä varata kunnon jalkineet.
Lisämatkaa sinne on noin 300 metriä. Ellivuori Resortin ravintolassa
on tarjolla maittavaa lähiruokaa.

Kiehtova kirjakortteli
Nautimme kirjakorttelin idyllisestä tunnelmasta ja tutustumme
paikallisiin kirjakulttuurin helmiin. Korttelia halkovalla Marttilankadulla on parinsadan metrin matkalla viisi kirjakauppaa
ja kaksi museota. Tämä Historiallinen postitien pätkä on oikea
kirjanrakastajan paratiisi! Piipahda myös tunnelmallisessa
Kahvila Pukstaavissa tai kauniisti remontoidussa Funkkistalossa.

Raitti ja runot
Kiikassa näemme runoilija Kaarlo Sarkian lapsuuden maisemat,
kylän raitin, kirkon ja Aaltosen vanhan mattokutomon. Seuraavaksi
voimme ajella Historiallista postitietä Sastamalan keskustaan tai
tutustumaan Keikyän nähtävyyksiin.

Keikyä – käsityön kehto
Kokemäenjoen maisemassa meitä ihastuttavat voimalaitokset,
kirkkomiljöö, Suomen pisin puinen riippusilta ja käsityöläisyys.
Keikyässä tutuiksi tulevat myös Eliisa-Marjaanan ja Okay Stylen
nahkaverstaat. Maatilan pirtissä tai pappilassa on mahdollisuus
nauttia pöydän antimista.

OPASTUSPALKKIOT
Opastunnit

2h

2,5 h

3h

3,5 h

4h

4,5 h

Hinta asiakkaalle

120 €

135 €

160 €

180 €

200 €

220 €

Minimiaika 2 h, sisältää alv 24 %.

Rooliopastukset

30 min

45 min

1h

Hinta asiakkaalle

90 €

110 €

130 €

Lisää Sastamalan kohteista

www.visitsastamala.fi

Hinta

Vuoden 2017 retkipaikaksi valittu Ritajärvi on tunnettu erämaisista
metsäjärvistä ja valtavista siirtolohkareista. Alueella on monimuo
toinen puusto ja vaihteleva elinympäristö niin kasveille kuin
eläimille. Opastetulla kierroksella kuljemme Valkeajärven
2,3 kilometriä pitkän reitin. Kierroksella on mahdollisuus makka
ranpaistoon ja eväiden syömiseen laavulla. Myös pidempiä ja
vaativampia kierroksia on tarjolla. Patikointireitit kulkevat
suurimmaksi osaksi erämaajärvien rannoilla ja ovat pääosin
hyväkuntoisia.

Rautaveden ympäröimää niemeä kiertää helppokulkuinen noin
1,3 kilometrin pituinen luontopolku. Opas on paikallisen tarinankertoja Annastuuna Korkeemäen roolissa. Annastuuna kertoo
Tyrvään murteella alueen erityislaatuisista kasveista, eläimistä,
rautakaudelle ulottuvasta historiasta sekä vanhoista loruista ja
arvoituksista. Kesällä niityillä laiduntaa kulkijaa iloisesti tervehtiviä
suomenlampaita.

Kesto

Kohdeopastus (Jaatsi)

80 €

Pirunvuoren opastus

120 €

2h

Ritajärvi

120 €

2h

Akselin saappaissa -kierros

180 €

1h

Hinnat vuoden 2022 opastushinnastosta.

Ritajärven luonnonsuojelualue

Vehmaanniemen perinnemaisema

Perusopastukset

Opastuksia

Rautaveden kierros
Tyrvään kirjallisuustie ja Rautaveden kulttuurimaisema
voidaan yhdistää kiertoajelulla, joka on noin 45 kilometrin
pituinen, todellinen elämysmatka kirjallisen elämän juurista
kiinnostuneille. Silmä lepää ikiaikaisessa veden ympäröimässä
kulttuurimaisemassa. Matkan varrella on lukuisia esimerkkejä
menneestä arkkitehtuurista. Näin voi esittäytyä vain Suomen
kirjapääkaupunki.

KÄVELYKIERROKSET

n. 45 min

3 opasta

Lisää Sastamalan kohteista

www.visitsastamala.fi

Retket sopivat hyvin myös syntymäpäivän
viettoon tai työpaikan virkistyspäivään.
Opastetut kierrokset tilataan Sastamalan matkailusta,
p. 0400 229 142 tai matkailu@sastamala.fi,
mikäli ei toisin mainita.
Kierrosten sisältöä voidaan muokata vieraiden
toiveiden mukaan.

Visit Sastamala
www.visitsastamala.fi
www.facebook.com/visitsastamala
VisitSastamala

Sastamalan oppaat
www.sastamalanoppaat.fi
www.facebook.com/sastamalanoppaat

