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Forssan seudulla
luonto on aina lähellä
Idyllinen miljöö ja rento hämäläistunnelma, keskellä Suomen kauneimpia järviylänköjä. Forssan seudulla luonto on aina lähellä ja keskeinen sijainti on vain reilun tunnin
ajomatkan päässä Helsingistä, Turusta ja Tampereelta.
Forssan seudulle saapuessa, matkailijalla on loputtomasti vaihtoehtoja aktiviteetteihin ja paikallisiin elämyksiin. Kaupungin keskustassa pääsee ihailemaan historiallista
punatiilimiljöötä ja nauttimaan vehreistä kaupunkipuistoista. Seudulta löytyy runsaasti
aktiviteetteja, joiden parissa vierähtää hetki, jos toinenkin.
Loman kohokohta voi olla vaikkapa ikimuistoinen matka höyryjunan kyydissä museorautatiellä, kotieläinten kohtaaminen perinnetilalla, melontaretki upeissa Loimijoen
maisemissa tai se täydellinen löytö joltain seudun useista kirpputoreista.
Seudulla on mahdollista nauttia niin rauhallisesta maaseutumajoituksesta kuin aktiivisemmastakin pikkukaupungin sykkeestä.
Toivotamme Sinut tervetulleeksi tutustumaan hämäläiseen elämänmenoon Forssan
seudulle!

Forssan seudun matkailuneuvonta
Tourist information at Your service

Nature is always nearby
in the Forssa region
An idyllic milieu and relaxed Häme atmosphere in the middle of Finland’s most beautiful
lake highlands. Nature is always nearby in the Forssa region, and its central location is
just over an hour's drive from Helsinki, Turku and Tampere.
The Forssa region offers visitors countless possibilities for activities and local experiences.
In the town centre, you can admire historical red-brick buildings and enjoy lush urban
parks. There are plenty of activities in the region to keep you busy for a while.
The highlight of your trip could be taking an unforgettable steam train ride on the
museum railway, seeing domestic animals on the heritage farm, canoeing in the
beautiful scenery of the river Loimijoki or making a perfect find in the many flea markets
of the region.
In the region, you can enjoy both the quiet countryside accommodation and the more
vibrant bustle of a small town.
We welcome you to experience the Häme way of life in the Forssa region!

Koulukatu 13, 30100 Forssa
puh/tel +358 50 596 5161
matkailu@forssa.fi
Avoinna ma-pe klo 8–16
2.6.-2.8.2022 neuvontaa myös Forssan
kauppatorilla tiistaisin ja torstaisin
klo 11-14 sekä lauantaisin klo 11-13
(ei juhannuspäivänä 25.6.).
Summer information also at Forssa
Market Place on Tuesdays, Tursdays
11 am-2 pm and Saturdays 11 am-1 pm
during June and July (closed 25.6.).
More detailed information about local
services: www.visitforssaregion.fi
JULKAISIJA: Forssan Yrityskehitys Oy / Matkailu
TOIMITUS, TAITTO: Forssan Yrityskehitys Oy,
MAK Media Oy
PAINOSMÄÄRÄ: 15 000 kpl
PAINO: PunaMusta Forssa
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Kuosisuunnittelijoiden Forssa -kaupunkikävelyt
6.5. – 12.8. perjantaisin klo 13. Lähtö Kuosikeskukselta.
Aikuiset 5 €, lapset 3 €.
Ronttismäen tehtaalaismuseon
avoimet ovet ja opastukset
29.6. – 10.8. keskiviikkoisin klo 13. Vapaa pääsy.
Opastettu kierros Forssan Kehräämöalueella
30.6. – 11.8. torstaisin klo 13. Lähtö Forssan museolta.
Aikuiset 5 €, lapset 3 €.
Osta verkosta: fi.doerz.com/visitforssaregion
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Vehreä ja vireä
Forssa
Forssa on kaunis ja idyllinen, kompakti kaupunki keskellä kaikkea. Monipuoliset palvelut, iloiset tapahtumat ja eloisa kauppatori – ne kaikki yhdessä tuovat
elämää ja energiaa kaupunkiin.
Sijainniltaan Forssa on kolmen ison kaupungin keskipisteessä, Helsinki, Turku ja
Tampere ovat vain tunnin matkan päässä. Tekstiiliyhdyskunnan perustaja Axel
Wilhem Wahren ymmärsi jo 1800-luvulla Forssan mainion sijainnin. Forssan
asukkaat ja yrittäjät ovat jatkaneet rohkeasti Wahrenin jalanjäljissä ja pitäneet
Forssan elinvoimaisena, toimeliaana ja tunnelmallisena kaupunkina.
Forssassa luonto on lähellä ja kaupungissa onkin yli 100 puistoa. Forssa on yksi
Suomen 11 kansallisesta kaupunkipuistosta ja kaupunkiin kannattaakin tutustua
mahdollisuuksien mukaan kävellen tai pyörällä ja nauttia ihanasta vehreydestä.
Vuoden 2022 tapahtumakesän kohokohta on ehdottomasti Pilvenmäellä ravattavat Kuninkuusravit. Forssalaiset toivottavat ympäri Suomea saapuvat ravivieraat
lämpimästi tervetulleiksi kaupunkiinsa ja sen palveluiden pariin.
Forssalla on arvokas historia kuosien kaupunkina. Punatiilin verhotulle Kehräämöalueelle on avattu uusi Forssan museon Kuosikeskus, jonka pysyväisnäyttely
esittelee suomalaisen painokankaan historiaa.

Lush and lively
Forssa
Forssa is beautiful and idyllic – a compact town in the middle of everything.
A wide range of services, cheerful events and a bustling market place – together
they bring life and energy to the town.
Forssa is located at the centre of three large cities, with Helsinki, Turku and
Tampere only an hour away. Axel Wilhem Wahren recognised Forssa’s ideal
location back in the 19th century when he founded the textile mill. The residents
and entrepreneurs of Forssa have courageously continued Wahren’s legacy and
kept Forssa a vibrant, active and atmospheric city.
Nature is nearby in Forssa, with over 100 parks in the town. Forssa is one of
Finland’s 11 national urban parks, which makes it worth exploring on foot or by
bike, while enjoying the lovely greenery.
The highlight of the 2022 summer events will definitely be Kuninkuusravit, the
Finnhorse Trotting Championship in Pilvenmäki. The people of Forssa warmly
welcome visitors from all over Finland to their town and its services.
Forssa has a valuable history in printed textiles. A new section of the Forssa
Museum, Kuosikeskus (the patterns center), has opened in the red-brick Spinning
Mill Area, with a permanent exhibition on the history of the Finnish printed textiles.
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Kretonki
ja moletti

FORSSAN MUSEO
Avoinna ti-pe 10-16, la 10-14 ja su 12-16. Kesä-elokuussa lauantaisin 12-16.

FORSSAN MUSEON
GALLERIA MOLETIN
NÄYTTELYT 2022

Sisäänpääsymaksu: 5 € aik., 3 € eläk./tyött./opisk., alle 18v. ilmaiseksi.
Yhteislippu (museo + Kuosikeskus) 8€/5€

Avoinna Forssan museon aukioloaikaan.
Vapaa pääsy.

Forssan museo sijaitsee historiallisella Kehräämöalueella kaupungin sydämessä. Museon perusnäyttely Kirjavan kankaan kaupunki johdattaa katsojansa aikamatkalle teollisuuskaupungin tarinaan. Museon alakerrassa sijaitseva Galleria Moletti tarjoilee monipuolisen valikoiman vaihtuvia
taidenäyttelyitä ja museokauppa kutsuu tekemään uniikkeja löytöjä.

26.4. – 8.5. FAI Keramiikka-artesaanien
lopputyönäyttely

Wahreninkatu 12, Kehräämöalue, FORSSA | p. 03 4141 5100 | www.forssanmuseo.fi

Forssa museum is located at the Spinning Mill area. Museum’s exhibition, City of Colourful Cloth, tells how Forssa
evolved from a group of farming villages of the middle of the 19th century into a modern industrial city. Museum
of the year 2014 in Finland.

KUOSIKESKUS
Wahreninkatu 13, Kehräämöalue, FORSSA
Avoinna ti-pe 10-16, touko-elokuussa myös la-su 12-16. Sisäänpääsymaksu 5 € / 3 €.

Painokangasteollisuus Suomessa alkoi Forssa Oy:n toimintana 1860-luvulla. Forssa pysyi alan
keskeisenä osaamis- ja tuotantokeskuksena koko kotimaisen suurteollisen painokangastuotannon
ajan, 1930-luvulta eteenpäin osana Finlaysonin tekstiilikonsernia. Forssaan vuonna 1951 perustetun painokangasateljeen taiteliljat suunnittelivat lukuisia kuoseja, jotka erilaisille kangaslaaduille painettuina ja eri tarkoituksiin tehtyinä, pukivat suomalaiset, sisustivat suomalaiset kodit
ja levisivät myös ulkomaille.
Näyttely sisältää selailtavan tiedon, kuvien ja suunnittelijaesittelyjen lisäksi tekstiili-installaatioita, jotka esittelevät eri aikojen ja tyylien painokankaita Forssan museon teollisen tekstiilin
kokoelmasta. Vuorovaikutteiset toimintapisteet mahdollistavat erilaisia tapoja kokea historiaa:
rakenna kuosi valopöydällä, tutki kangassidoksen rakenteita suurennuslasilla ja pyöritä painokoneen kampea. Värikkäästä näyttelystä löytävät tutkimista ja keksimistä kaikki lapsista aikuisiin.
Kuosikeskus (the pattern centre) showcases the printed textiles of the Finlayson textile manufacturers
throughout its history, using modern technology. The colourful exhibition offers plenty to explore and discover
for children and adults alike.
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10. – 22.5. Kuvataidekoulun lopputyönäyttely
24.5. – 12.6. Leena Vainion maalauksia ja
tekstiilitaidetta
14.6. – 10.7. Kaisa Soinin maalauksia
12.7. – 7.8. "Tokio – kaunis kaupunki",
tekstiilitaidetta
9.8. – 4.9. Tanja Härmän kollaaseja ja muita
visuaalisia kokemuksia.
6. – 23.9. Tanja Kallion tekstiilitaidetta
27.9. – 16.10. Seppo Alanissin grafiikkaa
18.10. – 6.11. Arlene Tuckerin tilateoksia
29.11. – 8.1. Anu Tuomisen näyttely
Exhibition gallery of Forssa museum: paintings,
photographs, ceramics, sculptures. Chancing exhibitions. Open during museum opening hours.
Free entrance.

FORSSA

NÄYTTELYTILA VINKKELI
Wahreninkatu 4, Kehräämöalue, FORSSA
(kaupunginkirjaston 2 krs.)
p. 03 4141 5405 | louna.finna.fi
Avoinna kaupunginkirjaston asiakaspalveluaikoina.
6.5.-3.6. Pohjoismaisten naissuunnittelijoiden
näyttely ”Kuosien juhlaa”. Koonnut Maria Jernkvist.
6.6.-1.7. Sanna Paalu-Larkon maalauksia ja
valokuvia
4.-29.7. Minna Talosen “Jeans Dreams”
3.8.-2.9. Tekstiilitaiteilija ja suunnittelija Katri
Mattila

RONTTISMÄEN TEHTAALAISMUSEO

5.9.-1.10. Forssan Seudun Kamerat ry:n
valokuvanäyttely

II Linja 5-7, FORSSA | p. 03 4141 5100 | www.forssanmuseo.fi
Avoinna tapahtumien yhteydessä sekä tilauksesta. Kesän ohjelma museon verkkosivuilla.

3.-29.10. Heli Saloniemen maalauksia ja
keramiikkaa

Idyllisellä Kallionmäen 2. linjalla sijaitseva museo esittelee kolme asuinrakennusta ja ulkorakennuksen esimerkkinä tehtaalaisten asuinoloista noin 1900–1960 -luvuilta.

31.10.-26.11. Marjo Lallin, Raija Talikaisen, Evelin
Naadelin ja Sonja Hämäläisen valokuvia
28.11.-31.12. Taiteilijan testamentti – Asta
Ranttilan muistonäyttely
Spinning Mill Exhibition Centre Vinkkeli at Forssa
Central Library, 2nd floor: paintings, photographs,
textile art. Free entrance.

Factory Workers’ Museum shows how the factory workers lived at the beginning of the 20th century. Open
on request and during events found from the website.

Tehtaalaisjoogat Ronttismäen tehtaalaismuseolla 2.6., 9.6., 16.6., 30.6., 4.8., 11.8 klo 18,
ohjaajana Mirja Luuppala, vapaa pääsy.
Free yoga at museum yard. Weather reservation.

FORSSAN KIRKKO
I linja 4, Kalliomäki, FORSSA | p. 03 41 451
Avoinna 11.6.-7.8. ti-pe 10-17, la 10-16, su
12-17. Suljettu juhannusaattona ja -päivänä.

Forssan kirkko vihittiin käyttöön 1918. Sen
suunnitteli Josef Stenbäck. Kirkko kohoaa
Ståhlmanin kalliolla Ronttismäen kupeessa.
Alue oli ollut vähän epämääräistäkin aluetta.
Kirkkoneuvosto ohjeisti, ettei ”kukaan luvatta
kuleta ja syötä elukoitaan, ja tästä on ilmoitettava kirkossa ja paikkakunnan sanomalehdessä”. Kirkon vahtimestari velvoitettiin
estämään koirien pääsy kirkkoon jumalanpalveluksen aikana. Lisäksi palkattiin valvoja,
etteivät Ronttismäen pojat saaneet riehua
kirkon pihalla.
Kirkon suuret lasimaalaukset suunnitteli Eric
O.W. Ehrström vaimonsa Olgan kanssa. Niissä
tulee esille pelastushistoria Jeesuksen syntymän, kuoleman ja ylö nousemuksen kautta.
Forssan seurakunta täyttää 100 vuotta v. 2022.
Urkuvartit Forssan kirkossa torstaisin
9.6.-11.8. klo 12, vapaapääsy.

The gothic church was built in 1917 and has many
beautiful and decorative features like stained-glass
windows above the altar.
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KOIJÄRVEN KIRKKO
Kojontie 94, KOIJÄRVI | p. 03 41 451

Forssan seurakunnan toinen kirkko sijaitsee
Koijärvellä. Se vihittiin käyttöön v. 1923 lopulla
ja seurakunta aloitti seuraavana vuonna.
Kirkonkellot on valettu Jaroslavlissa ja ostettu
Tammisaaren entisestä venääisestä sotilaskirkosta. Molemmissa kelloissa on venäjäksi
sanat: ”Maa, julista suurta iloa. Kiittäkää
taivaat Jumalan kunniaa”.
The wooden church was built 1922 and the bells have
been purchased from a Russian garrison church in
Tammisaari.

FORSSA

FORSSAN LUONTOMUSEO
Wahreninkatu 4, A-rappu, Kehräämöalue, FORSSA
p. 044 272 9002 | www.luontomuseo.fi
Avoinna ke, pe ja su 12-16, la 10-14, kesällä 1.6.-31.8.2022 ti-su 11-15

Forssan Luontomuseo tarjoaa näköaloja
lounaishämäläiseen luontoon ja retkeilyyn.
Luontomuseo on koko perheen käyntikohde
tarjoten mielenkiintoista nähtävää a ivan
perheen pienimmistä aikuisiin.

The Museum of Natural History has a comprehensive exhibition of Finnish birds and mammals.
Changing exhibitions. Closed on summer Mondays.
Free entarance.

Uudistuva perusnäyttely kertoo tarinaa
Lounais-Hämeen eliöstä ja niiden sopeutumisesta muuttuvaan maailmaan.
Suojassa-näyttelyssä tutustutaan Hämeen
suden johdattelemana luonnonsuojeluun ja
ympäristöteemoihin.
Vaihtuvissa näyttelyissä tutustutaan
huhti-kesäkuussa Lounais-Hämeen lintututkimuksen historiaan sekä nykypäivään ja
heinä-elokuussa museossa on esillä Vuoden
Luontokuvat 2021.
Museo on ilmainen kaikille kävijöille.

GALLERIA OMENA
Mikonkatu 4, FORSSA
p. 050 571 0715 | Avoinna to-su 11-16 | Vapaa pääsy

Forssan keskustassa sijaitsevassa kotigalleriassa on kuukausittain vaihtuvat näyttelyt.
Kesäaikaan kirpputori.
Toukokuu Riia Louhisalon maalauksia
Kesäkuu Raili Tuovilan valokuvia
Heinäkuu Taina Sipilän grafiikkaa
Elokuu Seija Leinon maalauksia
Syyskuu Outi Rämön ja Tuulikki Viinikanojan taidetta
Lokakuu Elisa Lintukorven taidetta

MOTORISTIEN
AARREAITTA
Tampereentie 518, FORSSA
p. 03 435 0265
Avoinna sopimuksen mukaan.

Seppo Torkkel on yksityinen vanhojen moottoripyörien keräilijä ja kunnostaja.
Sepolta löytyy aarteita 1920-luvulta asti, joita
hän mielellään esittelee vieraille.
Private c ollection of old motorcycles. Open on
request.

Marraskuussa Tuula Kekkosen maalauksia

MY SNOOKER ROOM
Kauppakatu 17, FORSSA
p. 044 261 7087 | www.mysnookerroom.fi

Suomen kaunein työväentalo kätkee sisälleen
snookerhuoneen, joka on mahdollista varata
yksityiskäyttöön. My Snooker Roomilla on
ensiluokkaiset peliolosuhteet, huokea tuntiveloitus ja keskeinen sijainti.
Kohde on paikallisten harrastajien suuressa
suosiossa, joten varaus kannattaa tehdä
hyvissä ajoin. Tervetuloa kokeilemaan biljardin kuninkuuslajia!
Rent a private snooker room in the middle of the
city. Book online.

Small and cosy art gallery. Chancing exhibitions. Flea
market at summer.
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www.forssa.fi/kansallinenkaupunkipuisto

TIESITKÖ, ETTÄ SUOMESSA
ON YHTEENSÄ 11 KANSALLISTA
KAUPUNKIPUISTOA?

Kansallinen kaupunkipuisto kertoo vuosisataisen maaseutuympäristön nopeasta muutoksesta teollisuustoimintojen tyyssijaksi sekä
edelleen kauniiksi ja eläväksi puistojen kaupungiksi.

Niihin voit tutustua
www.kansallisetkaupunkipuistot.fi

Punatiilisten teollisuusrakennusten ympärille muodostui yhdyskunta,
jonka osat; puistot, työväenasuinalueet, koulut, päiväkodit ja muut
palvelurakennukset sekä johtajien huvilat muodostavat ainutlaatuisen
kerroksellisen kaupunkirakenteen. Maisemallisina elementteinä ovat
Loimijoen laakso ja sitä rajaava harju.
Tutustu Forssan kansalliseen kaupunkipuistoon kävellen, meloen,
pyöräillen tai vaikka nauttimalla puistopiknikki.
Explore Forssa National Urban Park on foot,
canoeing of cycling. Its history tells of the
rapid change from the countryside environment into an industrialized centre within a
century. A unique community was formed
around the redbrick industrial buildings and
the environmental elements of the park are
the River Loimijoki valley and the esker areas.

LASTEN LIIKENNEPUISTO
Eteläinen puistokatu 33, FORSSA | Pysäköinti Siurilankatu 7
p. 03 4141 5419
Avoinna 6.6.-31.7. ma, ke ja pe klo 10-16, ti ja to klo 10-19. Säävaraus.

Forssan liikennepuisto on riemukas ja viihtyisä paikka lapsille tutustua
liikennesääntöihin. Polkuautot ja potkupyörät ovat maksutta lasten
käytössä ja sääntöjen noudattamisesta huolen pitävät liikennepuiston
ohjaajat, joille ilmoittaudutaan puistoon saavuttaessa.
Liikennepuistoa voi varata myös aukioloaikojen ulkopuolella toukokuusta
alkaen esim. päiväkoti- tai alakouluryhmille sekä lasten syntymäpäiville.
Lisätiedot: Jaana Riitamaa p. 050 354 5317, jaana.riitamaa@forssa.fi
Children´s traffic park is a place for smaller children to learn about traffic
rules. Pedal cars and kickbikes are free to use at the summer opening hours on
Monday, Wednesday, Friday 10-16 and also on Tuesdays and Thursdays 10-19.
Weather reservation.
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Forssankansallinen
kaupunki puisto
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LINIKKALANLAMMI, Nummilähteenkatu 8

FORSSAN FRISBEEGOLFRATA, Murronkatu

MÄKILAMMEN LAAVU, Eliaksentie

Nopeasti syvenevällä lammella varustuksena
pukuhuoneet, wc:t, saunatilat, hyppytorni ja
ponnahduslauta. Suuret nurmi- ja lentopallokentät sekä hiekkapohjainen matala lastenallas.

9-väyläinen frisbeegolfrata sijaitsee lähellä
Forssan keskustaa Talsoilanpuistossa. Soveltuu
aloittelijoille ja harrastajille. Rataluokitus C3.

Laavu sijaitsee Mäkilammen ulkoilualueella,
jossa harjumaastossa on ulkoilureittejä ja frisbeegolfrata. Uimaranta. Talvella alueella on
suosittu pulkkamäki.

MÄKILAMMI, Eliaksentie 3
Mäkilammi on suhteellisen nopeasti syvenevä,
hiekkapohjainen uimaranta Forssan Vieremän
kaupunginosassa. Varustetaso: pukuhuoneet
ja wc:t, beach volley-kenttä, laavu, laituri,
18-väyläinen frisbeegolfrata ja ulkoilureittejä.

KUUSTON UIMAPAIKKA, Nummenkatu 21
Kaukjärven rannassa on pukusuoja ja kuivakäymälä. Järvi syvenee nopeasti ja uimapaikalla on laituri.

HUNNARI DISCGOLFPARK, Eliaksentie
18-väyläisen metsärata sijaitsee Vieremän
kaupunginosassa. Haasteellisella radalla on
suuret maastovaihtelut. Par: 58, radan pituus
1884 m, väylien keskipituus 104 m. Rataluokitus AA1.

VALIJÄRVEN UIMARANTA

Leppäkärjentie
Laiturilla varustetun uimarannan yhteydessä
on pukukopit ja kuivakäymälä. Kesämaanantaisin on kaikille avoimet, maksulliset
saunaillat.

FORSSAN KAUPUNGIN
YLLÄPITÄMIÄ
ULKOLIIKUNTAPAIKKOJA

Urjanlantie 25
Lintutornin yhteyteen vuonna 2019 valmistunut kota.

VIKSBERGIN FRISBEEGOLFRATA, Lallintie
Viksbergin frisbeegolfrata on Urheilutalo
Feeniksin vieressä, avoimella puistoalueella
sijaitseva 6-väyläinen puistorata. Radalla
suositellaan käytettäväksi puttaus- ja lähestymiskiekkoja, koska väyläpituudet ovat lyhyitä.

RAITOONLAMMIN UIMAPAIKKA

Raitoontie 518 (Matku)
Nopeasti syvenevä uimaranta, jonka varustuksena on laituri, pukusuoja ja käymälä.

KOIJÄRVEN LUONTOTORNIN KOTA,

OLETKO JO KOKEILLUT

PADELIA?

EVERYPADEL OY
Mäntyläntie 4
www.everypadel.fi

ALKUPADEL OY

Urheilukentänkatu 6
www.alkupadel.com

KAIKULAN KUNTORATA
JA HARJUN VIRKISTYSMETSÄ,
Vapaa-ajattelijanpolku 14
Valaistun kuntoradan reitit ovat 4.2 km, 1.67
km, 1.63 km ja 720m. Rata toimii talvella hiihtolatuna. Kaikulan majan vierestä löytyy ulkokuntoilualue.

PAAVOLAN KUNTORATA, Koivumäentie
Valaistun kuntoradan pituus 4 km. Rata toimii
talvella hiihtolatuna.
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KOIJÄRVEN LUONTOTORNI, Urjalantie 25
Vaikka Koijärvi on lähes umpeen kasvanut,
siellä viihtyy edelleen monia tyypillisiä lintujärvilajeja kuten kurki, laulujoutsen, ruoko- ja
rytikerttunen, luhtahuitti ja ruskosuohaukka.

SALMISTONMÄEN-LOIMALAMMIN
LINTUTORNI, Kytöniityntie
Lähes umpeen kasvaneelta Loimalammilla
viihtyviä lajeja ovat mm. laulujoutsen, kurki,
lapasorsa, ruskosuohaukka, taivaanvuohi ja
ruokokerttunen. Aikaisin aamulla tai myöhään
illalla voi kuulla kaulushaikaran kumeaa
puhaltelua tai luhtahuitin vihellyksiä. Vesi- ja
kosteikkolintujen lisäksi tornista voi havaita
niin metsä-, pelto- kuin kaupunkilintuja.

LAMMINRANNAN LIIKUNTAPUISTO,
Urheilukentänkatu ja Nummilähteenkatu
Ulkokuntoilulaitteita löytyy Linikkalanlammin
molemmilta puolilta. Lammin lasten altaan
vieressä on kestävyyskuntoa lisääviä laitteita ja
harjulle nousee kuntoportaat. Lammin toisella
puolella ulkokuntoilulaitteita. Urheilukentän
aitojen sisäpuolella sijaitseva crosstraining kiertoharjoittelualue lihaskuntoharjoitteluun.
PARKOUR-RATA, Saksankatu 23

LEAN-TO
SHELTERS AND
CAMPFIRE SITES

DISC GOLF
COURSES

LINIKKALANLAMMI, Nummilähteenkatu 8

FORSSA DISC GOLF COURSE, Murronkatu

The deep pond is equipped with changing
rooms, toilets, sauna facilities, a diving tower
and a spring board. Large grass pitches and
volleyball courts and a sand-bottomed shallow
pool for children.

The 9-hole disc golf course is in Talsoilanpuisto,
close to the Forssa city centre. Suitable for both
beginners and experienced players. Class C3.

MÄKILAMMI, Eliaksentie 3
Mäkilammi is a relatively deep, sand-bottomed beach in the Vieremä district of Forssa.
Equipment: changing rooms and toilets, a
beach volley course, a lean-to shelter, a jetty,
an 18-hole disc golf course and walking trails.

KUUSTO BEACH, Nummenkatu 21
Kaukjärvi beach is equipped with changing rooms and a dry toilet. The lake gets deep
quickly, and the beach has a jetty.

HUNNARI DISCGOLFPARK, Eliaksentie
The 18-hole course is in the woods of Vieremä.
The challenging course has large variations in
terrain. Par: 58, course length 1884 metres,
average length of holes 104 metres. Class AA1.

VIKSBERG DISC GOLF COURSE, Lallintie
Viksberg Disc Golf Course is a 6-hole park
course located in an open park area next to the
Feeniks Sports Centre. It is recommended to
use putter and midrange discs on the course,
as the distances between holes are short.

RAITOONLAMMI BEACH

Raitoontie 518 (Matku)
The deep pond is equipped with a jetty,
changing rooms and a toilet.

VALIJÄRVI BEACH

Leppäkärjentie
The beach is equipped with a jetty, changing
rooms and an outhouse. In summer, the beach
sauna is open to all on Monday evenings.

OUTDOOR SPORTS
FACILITIES MAINTAINED
BY THE CITY OF FORSSA

BIRD WATCHING
AND NATURE
OBSERVATION
TOWERS

KOIJÄRVI BIRD WATCHING TOWER,
Urjalantie 25
Although Koijärvi is largely overgrown, it is
still home to many typical bird lake species,
such as cranes, whooper swans, sedge and
reed warblers, spotted crakes and marsh
harriers.
SALMISTONMÄKI-LOIMALAMMI
BIRD WATCHING TOWER, Kytöniityntie
Species thriving in the largely overgrown
Loimalammi include whooper swans, cranes,
shovelers, marsh harriers, common snipes
and sedge warblers. Early in the morning or
late at night, you may hear a great bittern
booming or a spotted crake whistling. In
addition to water and wetland birds, woodland, farmland and urban birds can also be
spotted from the tower.

MÄKILAMMI LEAN-TO SHELTER, Eliaksentie
The lean-to shelter is in the Mäkilammi
outdoor recreation area in a ridged terrain,
where there are also walking trails and a disc
golf course. A beach. In winter, there is a popular sledging hill in the area.

KOIJÄRVI BIRD WATCHING TOWER HUT,
Urjanlantie 25
A hut built in 2019, next to the bird watching tower.

KAIKULA FITNESS TRAIL
AND HARJU RECREATIONAL FOREST,
Vapaa-ajattelijanpolku 14
The lighted fitness trails are 4.2 km, 1.67 km,
1.63 km and 720 m long. In winter, the trail is
used for skiing. There is an outdoor gym next
to Kaikulan maja.

PAAVOLA FITNESS TRAIL, Koivumäentie

The length of the lighted fitness trail is 4 km. In
winter, the trail is used for skiing.

HAVE YOU
TRIED PADEL?

LAMMINRANTA SPORTS PARK,
Urheilukentänkatu and Nummilähteenkatu
Outdoor gym equipment can be found on
both sides of Linikkalanlammi. Next to the
pond’s children's pool, there is endurance
training equipment and fitness stairs up the
ridge. Outdoor gym equipment can also be
found on the other side of the pond. There is a
cross-training area inside the sport field fences
for strength training.

PARKOUR COURSE, Saksankatu 23
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VIIHDEUIMALA
VESIHELMI
Eteläinen puistokatu 2, FORSSA
p. 03 4141 5640 | www.vesihelmi.fi
Avoinna ma, ke, pe 6-21, ti, to 10-21, la-su 11-18.
Kesällä 27.5.-3.7.2022 ma, ke, pe 12-19, ti, to 12-20, la-su 11-17.
Vuosihuollon 4.-28.7. ajan suljettuna.

Viihdeuimala Vesihelmi on koko perheen iloinen vesiliikuntakeskus
Forssan keskustassa. Se on nautiskelijoiden kylpylä ja kuntoilijoiden
uimahalli. Vesihelmessä on kuntouintialtaan lisäksi porealtaita, terapia-allas, liukumäki, aaltoallas ja liukumäki.
Vesihelmessä on myös kaksi kuntosalia, jotka ovat käytössä saman
sisäänpääsymaksun hintaan. Vesihelmessä on mahdollisuus myös
kokouksiin ja illanviettoihin tarjoiluineen.
Vesihelmi indoor waterpark in the town centre has something for the whole
family. The entrance fee includes the use of the two gyms.

VESIHELMEN KESÄN 2022 OHJELMAA JA TAPAHTUMIA:
16.-17.4., 27.5.-1.6. ja 29.7.-1.8. Wibit-vesitemppurata
4.-19.6. Kesäkuun puuhaviikonloput (la ja su)
6.-17.6. Uintikerhot
20.6.-1.7. Uimakoulut
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p. 041 502 6009 | www.vuokramesta.fi

Vuokramesta tuo iloa ja urheilua vapaa-aikaan! Virkistyspäivät, polttarit, kaveriporukan liikuntapäivät, synttärit, pikkujoulut… Valitse mieluisin laji: kuplajalkapallo, paintball-värikuulasota,
archery tag -jousiammuntapeli. Vuokrattavana myös paljukärry. Oma kiinteä paintball-kenttämme sijaitsee Forssassa, joka on noin tunnin ajomatkan päässä Helsingistä, Tampereelta ja
Turusta. Vuokraustoimintaa ja pelien järjestämistä koko Etelä-Suomen alueella.
Joy and activity for leisure time events. Choose your favourite game: bubble football, paintball, Archery Tag.
Games are organized in southern Finland. Own paintball field is located in Forssa.

FARM ESCAPE
FORSSA
Kivimäentie 111, FORSSA
p. 044 295 7525 | www.farmescape.fi/pakohuone-forssa

Maatilapakopeli 2-10 hengelle eläintilalla.
Pakopeli eläinten kanssa on ihastuttava ajanviete ympäri
vuoden niin ystävien kesken, yrityksille, ryhmille kuin
perheillekin! Kiltit pienet eläimet osallistuvat mysteerin
ratkontaan oikeassa hevostallissa.
Saatteko tehtävät ratkaistua 60 minuutissa?
Peli uusitaan kaksi kertaa vuodessa. Varauskalenteri on
nettisivuilla ja alle 24 h varaukset puhelimitse.
Tilalla on hevosia, vuohia, koiria, kissoja, kanoja, ankkoja,
pupuja, marsuja, viiriäisiä. Tilalla järjestetään ohjattuja lasten
syntymäpäiviä, pienten eläinten lomahoitoa, eläinvierailuja
hoitokoteihin, kouluihin, päiväkoteihin ja talvella rekiajelua.
Escape room on a farm! Come and enjoy a fun mystery hour with
horses, goats, dogs, cats, chickens, ducks, bunnies, guinea pigs
and common quails.
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VUOKRAMESTA.FI

FORSSA

PILVENMÄKI
Pilvenmäentie 7, 30420 FORSSA
www.pilvenmaki.fi | www.kuninkuusravit.fi

Pilvenmäen ravirata on tapahtumakeskus. Alueella sijaitsee näköalaravintola Valtikka, joka on avoinna pääsääntöisesti tapahtumissa.
Suomen suurin ravitapahtuma Kuninkuusravit kruunaa Pilvenmäen
ravikesän heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutummin ”Kunkkarit” kerää perinteisesti yli 50 000 päisen yleisön raviradalle nauttimaan raveista, suurtapahtuman fiiliksestä ja palveluista sekä iltajuhlan
tunnelmasta. Kaikki parhaat kohtaavat Kuninkuusraveissa. Liput nyt
myynnissä!
Pilvenmäellä ravataan kesällä / trotting races summer 2022:
17.4.
Sunnuntairavit
13.5.
Perjantairavit
21.5.
Pilvenmäki Special lauantairavit
12.6.
Sunnuntairavit
5.7.
Tiistairavit
29.-31.7. KUNINKUUSRAVIT
The Pilvenmäki trotting race centre is also flexible event venue for different
meetings and events. At Restaurant Valtikka you can watch races from the best
seats, while enjoying delicious food and good atmosphere. Pilvenmäki is hosting
the largest national trotting race event, Kuninkuusravit, the Finnhorse Trotting
Championship, at the end of June with over 50 000 spactators.
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ANTIN KONDITORIA

MARKUN PAKARI

VOFFELIKAFFILA

Käsityöläiskatu 24, FORSSA
p. 03 435 5184 | www.antinkonditoria.fi
Avoinna ma-pe 6-18, la 6-16, su suljettu

Kuhalankatu 11, FORSSA
p. 03 433 5335 | www.markunpakari.fi
Avoinna ma-pe 8-16 ja la 8-12

Kartanonkatu 4, FORSSA
p. 050 379 8722 | www.voffelikaffila.fi

Forssan kahvilakulttuurin uusin elävöittäjä.

Käsityöläiskadun leipomossa on leivottu
paikallista leipää yli 100 vuoden ajan.

Tervetuloa Markun Pakarin kahvila-konditoriaan perinteikkään kahvilakulttuurin pariin.

Antin Konditoriasta löydät ruoka- ja kahvileivät, konditoriatuotteet sekä Antin Kotijäätelön. Hae kotiin tuoretta kiviuunissa paistettua
leipää ja nauti kahvitauosta yli satavuotiaan
leipomon tunnelmassa!

Kahvilasta oman leipomon tuoreet leivät ja
pullat jo yli nejännesvuosisadan kokemuksella. Kuuluisaa ruisleipää sekä muhkeaa
kuminalimppua tullaan varta vasten hakemaan matkojenkin päästä.

Tervetuloa Forssan tuoreimpaan Voffelikaffilaan, jossa nimensä mukaisesti on tarjolla
suussa sulavia makeita sekä suolaisia voffeleita ja kaffia.

Our own bakery products from over a 100 years of
baking tradition. Ice-cream and chocolate products
are made in-house. Cosy café in old town’s atmosphere.

Tule ostoksille ja nauttimaan.
A café, bakery and confectionary – with over 25 years
of experience. Markku’s famous rye bread.

Voimassa olevat aukioloajat löydät osoitteessa
nettisivuiltamme.
Delicious waffles with a variety of salty and sweet
toppings. Check the opening hours of the cafés
online.

RAVINTOLA
GUSTO
Keskuskatu 6, FORSSA
p. 045 256 2973

Ravintola Gusto on tunnelmallisessa puutalomiljöössä sijaitseva italialaistyylinen kellariravintola.
Maukkaat pizzat paistuvat paikanpäällä
muuratussa napolilaisessa pizzauunissa.
Tarkasti valikoidut täytteet ja käsintehty pohja,
näistä on Guston pizzat tehty. Myös maittava
ála carte lista.
Tervetuloa, nähdään Gustossa!
Atmospheric, Italian style cellar restaurant. Pizza
baked in a Neapolitan pizza oven and an á la carte
menu.
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RAVINTOLA VANHA
VÄRJÄRI & PIIPPUTERASSI
Wahreninkatu 11, FORSSA
p. 050 562 7741 | www.piipputerassi.fi
Arkisin 11- ja la-su 12-(terassilla säävaraus)

Historiallisella Kehräämön alueella viihtyisä
terassi, sekä lounasravintola. Ruokaa, kahvilatuotteita ja virkistäviä juomia sekä paikallista jäätelöä. Panimo Olutmyllyn tuotteita.
Tilausravintolassa juhlat aina jopa 200 hlö:lle
asti. Varattavissa erilliset kokoustilat 15 hlö:lle.
Tule viihtymään Piipputerassille sekä Ravintola
Vanhaan Värjäriin.
Terrace restaurant and café serves food and beverages with great atmosphere. You can find us in the
historic ”Kehräämö” area at Forssa city center.

RAVINTOLA MARTINA
Kauppakatu 2, FORSSA
Tarkista aukioloajat: www.martina.fi

Kodikkaassa Martinassa viihtyy koko perhe ja
italialaistyylisen ruokalistan annokset maittavat niin aikuisille kuin lapsille.
Arkipäivinä on tarjolla useita lounasvaihtoehtoja ja ruokalistalta löytyvät pastojen sekä
pizzojen lisäksi herkkuja jokaiseen makuun.
Martinassa voi järjestää myös ikimuistoiset
juhlat isommalla tai pienemmälläkin porukalla.
At the homely Martina restaurant more than one
generation of the family can comfortably fit around
the same table. During weekdays also lunch service.

KAHVILA-RAVINTOLA
PIKKU PISTRINA
Hämeentie 11, FORSSA | p. 044 240 1489

Intiimi ja viihtyisä kahvila-ravintola Forssan
ydinkeskustassa. Itseleivottujen makeiden
ja suolaisten vitriinituotteiden lisäksi löydät
laajan á la carte -listan, sekä arkisin lounaan.
Kesäisin iso terassi keskellä keskustaa tarjoaa
aitiopaikan nauttia purtavaa isoon tai pieneen
nälkään ja janon sammuttamiseen.
Ravintolassa anniskeluoikeudet.
Cosy restaurant and terrace in the heart of the city.
Lunch, á la carte menu and homemade baked goods.

RAVINTOLA
STATUS
Wahreninkatu 4A, FORSSA
p. 03 433 5185 | www.ravintolastatus.fi

Suosittu yökerho Ravintola Status sijaitsee
kaupungin keskustassa, Kehräämöalueen
sydämessä. Isolla terassilla varustettu viihdekeskus tarjoaa discoiltojen lisäksi usein
teematapahtumia, livekeikkoja, opiskelijabileitä ja karaokeiltoja.
Status on aikuiseen makuun suunnattu illanviettopaikka, jossa bileet jatkuvat aamun
pikkutunneille.
Tarkista aukioloajat ja tapahtumat kotisivuilta
ja liity myös kanta-asiakkaaksi, jolloin saat
keikoille halvemmat liput, alennusta tuotteista ja tiedot tulevista tapahtumista suoraan
sähköpostiisi!
Nightclub in the heart of the city. A large terrace over
a river, live music, student parties and the best theme
parties that last until the wee hours of the morning.
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VORSSAN VAPRIIKKI
Kutomonkuja 2 A 6-7, FORSSA
p. 050 324 8699 | www.sodexo.fi/vorssan-vapriikki
Avoinna ma-pe 7-14

Kutomon alueella sijaitseva nostalginen
lounasravintola, jossa aamiaispöytä on katettuna klo 7.15-10 ja lounaspöytä klo 11-13.30.
Erinomainen juhla- ja kokouspaikka tarjoaa
tilat 80-100 hengelle ja kabinetti 30-40
hengelle.
Tilauksesta myös kakut ja leivonnaiset sekä
ruoan toimitus asiakkaalle.
At the Forssa’s Weaving Mill site there is a nostalgic lunch restaurant which also serves breakfasts.
Restaurant also hosts business meetings, special
occasions and can provide outside catering services.

KIINALAINEN RAVINTOLA
FEENIKS
Rautatienkatu 17, FORSSA | p. 03 422 2200
Avoinna ma 10.30-19, ti 10.30-18,
ke-pe 10.30-19, la 12-19, su suljettu

Nauti herkullisesta buffetista, sillä tarjolla on
edullisesti makunautintoja vaikka jokaiselle
päivälle!
Tarjolla on aina kanaa, härkää, possua sekä
suosittua friteerattua kanaa – tietysti maukkailla kastikkeilla maustettuna. Vaihtuvia
ruokalajeja ovat mm. kanansiivet ja kevätkääryleet.
The Feeniks Chinese restaurant serves a wide selection of meals.

PANIMO OLUTMYLLY
Yrittäjänkaari 17, FORSSA | p. 040 553 6993
www.myllari.fi, www.olutmylly.fi

Yrittäjäpariskunta Anne ja Mikko Silmälä toivottavat sinut tervetulleeksi pienpanimolle! Tule
tutustumaan oluenvalmistuksen saloihin panimokierrokselle tai PanimoPuotiin ostoksille.
Voit nauttia tuopillisen TapRoomissa, kesäterassilla tai kokoontua porukalla saunatiloissa.
Myös kokouspalvelut. Hanassa vaihtuva valikoima isännän valmistamia oluita.
Welcome to the family business micro-brewery. Pop
in to witness the secrets of the brewing process and
more important the taste of it. You can also buy some
products from the shop.

HEVOSSILTA
Tampereentie 450, FORSSA | www.hevossilta.fi | Muonittaja Sonja Virolainen 044 295 7525
Museoemäntä Raija Sundblom-Mero 0400 422 218 | Avoinna tilauksesta isoille ja pienille ryhmille

Hevossillassa vietätte ikimuistoiset perhejuhlat sekä ohjelmalliset kokoukset ja tyky-päivät. Pienille
ryhmille myös elämyksellinen laavu-illallinen. Keittiö panostaa kasvis-kala-lähiruokaan, unohtamatta kotimaista riista- ja luomulihaa. Runsaat jälkiruokaleivonnaiset sulavat suuhun.
Saunamaailman pehmeät löylyt, talonpoikaismuseo ja lomamökit kutsuvat rentoutumaan luonnon ääreen. Uutuutena ohjelmakeittiö, Flinkin museomysteeri sekä hääpäivän/merkkipäivän
viettoon hurmaava juhlapäivällinen kahdelle aitassa! Kysy lisää tai pyydä tarjous.
Taste of häme! -tapahtumassa 9.7.2022 Kakkubuffet hämäläisellä twistillä klo 14-18.
Varaukset sekä tiedustelut 044 295 7525. Museo avoinna.
A unique place for outings, celebrations and business meetings. The tables are always laid with delicious
locally sourced foods and the historical farmstead museum brings the visitor back to the rural atmosphere of
the Tavastian countryside. Sauna world and cottages.
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HAKALAN
TEHTAANMYYMÄLÄ
Saksankatu 4, FORSSA
p. 03 435 4888 | www.hakalafoods.fi
Tarkista aukioloajat Facebook-sivultamme!

Suomen vanhimpiin lihataloihin kuuluva
perinteikäs perheyritys on valmistanut
maistuvia lihavalmisteita jo yli 100 vuotta.
Juho Henrik Hakala aloitti teurastustoiminnan vuonna 1901 ja pian mukaan tulivat makkarat sekä palvituotteet.
Tehtaanmyymälästä herkulliset liha- ja
makkaratuotteet.
Delicious meat and sausage products from the
shop of one of the oldest sausage factories in
Finland.

RYKKERIN
KAUPPAKULMA
Kutomon alue, Puuvillakatu 4 C 3, FORSSA
Kesän aukioloajat ja opaskartta: www.rykkeri.fi

Rykkerin Kauppakulma löytyy Forssasta upeiden jylhien, vanhojen
punatiilirakennusten suojista, läheltä joen rantaa Kutomon alueelta.
Kauppakulmasta löytyy Rykkeri-malliston tuotteet, joiden suunnitteluun ja valmistukseen vaikuttavat vahvasti paikallinen tekstiilihistoria ja kulttuurinen kestävä kehitys. Mallistoon kuuluvat naisten
vaatteet ja asusteet, miesten kauluspaidat, sisustustekstiilituotteet
sekä pala- ja metrikankaat sisustukseen ja vaatteisiin. Tuotteet
suunnitellaan, kankaat painetaan ja tuotteet valmistetaan käsityönä
pieninä sarjoina tai uniikkikappaleina.
Kauppakulman valikoimassa on esillä myös usean paikallisen käsityöläisen laadukkaita tuotteita, mm. keraamisia- ja puusta valmistettuja tuotteita, sisustustekstiilituotteita ja paljon kaikkea muuta
kaunista ja käytännöllistä.
Erikokoisille ryhmille räätälöidyt vierailut toiveiden mukaan.
Ota rohkeasti yhteyttä info@rykkeri.fi.
Tervetuloa kokemaan elämyksiä ja viihtymään meille.
Rykkeri designs and produces Finnish designer wear and furnishings,
respecting the values of today’s consumers.
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PUHTOINEN
Puuvillakatu 4 c 2, FORSSA
p. 040 5413 353 | www.puhtoinen.com
Avoinna ke-pe 10-17, la 10-14

Puhtoinen on kivijalkamyymälä Forssan historiallisella Finlaysonin Kutomon tehdasalueella sekä verkkokauppa, joka syntyi huolesta kemikaalien vaikutuksista
ihmisiin ja luontoon. Puhtoisen tarkoitus on tuoda
turvalliset, ekologiset ja luonnolliset vaihtoehdot kaikkien saataville helposti yhdestä paikasta.
Puhtoisen valikoima rönsyilee luonnonkosmetiikkaa,
luonnollisia siivousaineita ja vähän kaikkea ekologista ja luonnollista hamam-pyyhkeistä ja kynttilöistä
eteerisiin öljyihin ja kestotuotteisiin. Valikoima elää
jatkuvasti ja yksi Puhtoisen arvoista onkin kotimaisuus. Lähes kaikki tuotteet, joita on mahdollista saada
kotimaisena tuotantona tuleekin suomalaisilta pienyrittäjiltä.
Tervetuloa tutustumaan ekologiseen vaihtoehtoon!
Ecological organic cosmetics, natural cleaning products and
plenty of other ecological products for taking home and as gifts.
A shop in the historic Finlayson weaving mill area.

See more
information:
visitforssaregion.f
JANSKUN LANKA
JA OMPELUPAJA
Hämeentie 2, Puistolinna, FORSSA
p. 050 361 5575 | www.janskunlanka.fi
Avoinna ma-pe 10-18-17, la 9-14

Lankojen ja käsityötarvikkeiden erikoisliike
palvelee innokkaita käsitöiden tekijöitä. Saat
asiantuntijan vinkit kaupan päälle.
Puistolinnan liiketalossa sijaitsevassa myymälässä on tarjolla myös ompelupalvelua ja se
toimii pesulan vastaanottopisteenä.
Yarn and craft supply speciality store, including
sewing and laundry services.

PUSURINPUOTI
Kartanonkatu 12, FORSSA
p. 045 137 0060 | www.pusurinpuoti.com
Avoinna to ja pe 10-17, la 10-15

Pusurinpuodista vintage- ja second hand
-tuotteita kotiin tai lahjaksi.
Astioita, kahvikuppeja, maljakoita, sisustustavaraa, pienhuonekaluja ym. Arabiaa,
Marimekkoa, Nuutajärveä, Iittalaa ja muuta
mukavaa.
Vintage and second hand items for taking home and
as gifts, e.g. tableware, furnishings and small items
of furniture made by Finnish designer brands.
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HOTEL FABRIK &
RAVINTOLA VILLA
Hämeentie 7, FORSSA
p. 040 484 8111 | www.hotelfabrik.fi

Forssan sydämessä, kauppatorin äärellä majoitut Hotel
Fabrikin tasokkaissa huoneissa. Hotellissa on monipuoliset kokous- ja juhlatilat kaikenkokoisille ryhmille.
Saunaosastolla voit järjestää niin saunaillan, illanistujaiset tai vaikka ideointipalaverin.
Ravintola Villan miljöö on helposti lähestyttävä, lämmin
ja raikas. Asiakkaille tarjoillaan rakkaudella tehtyä, hyvää
ruokaa. Päivittäin katetaan tarjolle Villan aidoista mauista
koostuvan aamiainen. Lounasta tarjoilaan arkisin klo 11-14.
Á la carte -listaltalta löytyy vastustamattomia vaihtoehtoja niin liha-, kana-, kala- kuin kasvisruoan ystävälle.
Ravintolassa nautit talon raikkaita cocktaileja sekä
laadukkaita viinejä ympäri maapallon.Ystävällinen palvelu
ja herkullinen ruoka tekevät vierailuistanne unohtumattoman elämyksen!
A 67-room hotel in the centre Of Forssa offering great business
meeting facilities. Free parking hall and an á la Carte restaurant Villa, where you can also enjoy buffet lunch on weekdays.

HOTELLI MESKU

HOTELLI MAAKUNTA

AUTOKEITAAN MOTELLI

Saarelankatu 12, FORSSA
p. 03 419 41 | www.mesku.fi

Keskuskatu 12, FORSSA
p. 040 417 4001 | www.hotellimaakunta.fi

Mesku on monipuolinen hotelli, joka sijaitsee kauniissa maastossa lähellä kaupungin
liikuntapaikkoja ja uimarantaa. Hotelli on oiva
paikka viivähtää päivä pari ja tutustua alueen
tarjontaan tai pitää asianmukaisissa tiloissa
kokous.

Hotelli Maakunta on kaksikerroksinen museosuojeltu funkkistalo Forssan idyllisessä
vanhassa keskustassa Uudenkylän puutaloalueella. Jykevien seinien sisällä saat hyvät
unet. Huoneet on sisustettu viihtyisiksi vanhan
ajan hengen mukaisesti.

Autokeidas, Keitaankatu 1, FORSSA
Valtateiden 2 ja 10 risteys
p. 050 917 5534 | www.autokeidas.fi

Myös erilaiset tapahtumat ja juhlat luonnistuvat sopimuksen mukaan isommallekin porukalle.

Kävelyetäisyydellä ovat kaikki keskustan
ruoka- ja viihdepalvelut sekä Loimijoen kauniit
rantareitit. Tervetuloa!

Versatile hotel near sports facilities and a beach.

An idyllic 18-room inn in the Forssa town centre
withing walking distance to local restaurants. Also
offers long-term accommodation. Easy parking.
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Motellissa on 9 huonetta joista neljässä
on sauna. Varusteisiin kuuluvat jääkaappi,
vedenkeitin, taulutelevisio sekä ilmastointi ja
lapsiperheiden tarpeet on huomioitu. Kaikki
huoneet on täydellisesti remontoitu vuoden
2017 alussa. Sijainti monipuolisia palveluja
ympäri vuorokauden tarjoavan Autokeitaan
yhteydessä. Varaukset myös suoraan netistä.
Motel by the intersection of the main trunk roads.
Also suitable for families with children. All the usual
amenities of a large service station.

Uutta ja vanhaa –
AARTEITA JA ROMPOOLIA
JOKA LÄHTÖÖN
Forssan seutu useine kirpputoreineen ja monipuolisine valikoimineen on kierrätysshoppailijan paratiisi. Forssan keskustan lisäksi kirpputoreja löytyy myös
ympäryskunnista ja tarjolla on laadukasta tavaraa moneen tarpeeseen. Tammelan kirppiskierroksella pääsee ostosten lomassa kurkistamaan aitoon hämäläiseen elämänmenoon ja tutustumaan paikallisiin kyliin.

20.-21.8.
klo 10-16
Tammelan
Kirppiskierros
www.tammela.f

Something new and old
– treasures and knick-knacks for every occasion
The many flea markets and the versatile selection of goods make the Forssa region a
thrifter’s paradise. In addition to the Forssa city centre, flea markets can also be found in
the surrounding municipalities, offering high-quality items for every need. The Tammela
flea market tour gives you a glimpse of the authentic Häme way of life and a chance to
explore local villages while you shop.

HOPE OF THE CITY

Hämeentie 19, FORSSA
p. 050 528 606 | www.fohe.fi/hope
Löydät meidät Facebookista ja Instagramista!
Avoinna ma–pe 10–17

Kirpputori ja kahvila Forssan ydinkeskustassa.
Flea market and café in the Forssa town centre.

KIRPPIS-KELLARI

Rautatienkatu 32, FORSSA | p. 045 232 3313
Löydät meidät Facebookista ja Instagramista!
Avoinna ma–pe 10–18, la–su 10–15

Siisti ja valoisa, yli 200 myyntipaikan itsepalvelukirpputori. Paikoitustilaa runsaasti.
Kahvio.
Flea market and cafè, lots of parking space.

KÄYTETYN TAVARAN
MYYMÄLÄ ROMUA JA
REKVISIITTAA
Perkiöntie 4, FORSSA
p. 0500 365 649
Aukioloajat: www.romuajarekvisiittaa.fi
Löydät meidät Facebookista ja Instagramista!

Myös itsepalvelukirpputori Kirppis 4 – edulliset vuokrapöydät, aarreaitta, äijäkirppis,
kahvila. Myös pienvarastoja vuokrattavana.
Second hand store, flea market and café.

PUSURINPUOTI

Kartanonkatu 12, FORSSA
p. 045 137 0060 | www.pusurinpuoti.com
Avoinna to ja pe 10-17, la 10-15

Pusurinpuodista vintage- ja second hand
-tuotteita kotiin tai lahjaksi.
Vintage and second hand products for home and as
a gift.

RENTO KIRPPIS

Hämeentie 39, FORSSA
p. 044 256 0669 | rentokirppis.blogspot.fi
Löydät meidät Facebookista!
Avoinna ma–pe 10–18, la–su 10–15

Paljon nostalgiatavaraa.
Flea market, lots of nostalgic products.

SATTUMANKAUPPA
KIRPPIS JA ENTISÖINTI
Hämeentie 22, FORSSA
p. 044 528 7119
Löydät meidät Facebookista!
Tarkista aukioloaikamme netistä!

Pelastettuja mööbeleitä ja kirppistavaraa.
Saved vintage furnitures and flea market products.

PATINAPUTIIKKI

Portaanraitti 1, Porras, TAMMELA
p. 0500 517 412 | www.patinaputiikki.fi
Löydät meidät Facebookista!
Tarkista aukioloajat netistä.

Patinaputiikki on kotoinen ja vähän erilainen
vanhan tavaran kauppa.
Little bit different and cosy old goods store.
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TAMMELAN
ILTATORIT
PERJANTAISIN
13.5. – 9.9.
KLO 17-19
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Kahden
kansallispuiston
Tammela
TA M M E L A

Tammela on yksi Etelä-Suomen luontomatkailun helmistä. Ainutlaatuisen Tammelasta
tekee upeat maisemat, luonnon monimuotoisuus ja mahtavat vesistöt. Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistot sekä Saaren kansanpuisto tarjoavat ympäri vuoden useita erilaisia
mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen ja luonnon erilaisten elämysten kokemiseen.
Hienon historian omaava Tammela on tunnettu eloisista ja aktiivisista kylistään, joita
kunnassa on yhteensä 13. Kylien paikalliseen elämänmenoon voi tutustua osallistumalla
kesäisiin iltamiin, kyläkierroksiin ja nauttimalla vaikkapa hersyvistä kesäteatteriesityksistä. Tammelan eri kylissä elokuussa toteutettava Kirppiskierros on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta.
Tammelasta löytyy monia historiallisesti merkittäviä tapahtumia ja nähtävyyksiä aina
hakkapeliittojen ajoilta asti. Yksi merkittävimmistä kunnan maamerkeistä on Tammelan keskustassa ylväänä seisovaan kaunis harmaakivikirkko, joka on rakennettu jo
1500-luvulla. Kesän aikana pääsee tutustumaan kulttuurikävelyiden avulla paikkakunnan historiaan eri puolilla pitäjää.

Tammela
– blessed with two national parks
Tammela is one of the gems of nature tourism in Southern Finland. Stunning scenery,
diversity of nature and incredible bodies of water make Tammela one of a kind. Throughout
the year, Torronsuo and Liesjärvi National Parks, as well as Saari Folk Park, offer a wide
range of opportunities to enjoy nature activities and experiences.
Tammela, with its fine history, is known for its vibrant and active villages, of which there
are 13 in total. You can experience the local village life by taking part in summer soirées,
village tours and hilarious plays at the summer theatre. The Flea Market Tour, which takes
place in different villages of Tammela in August, has increased in popularity every year.
Many historically significant events have taken place in Tammela, and the municipality
has attractions dating back to the time of the Hakkapeliitta cavalry men. One of the
municipality’s most prominent landmarks is the beautiful grey stone church that stands
tall in the centre of Tammela, built back in the 16th century.
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TAMMELAN KIRKKO
Tammelantie 31, TAMMELA
p. 040 804 9550
Avoinna 13.5. - 9.9. perjantaisin 17-19,
poikkeus juhannusviikolla to 23.6. 17-19

Kun Tammelan kirkon pitkää käytävää pitkin
astelee kohti alttaria, ehtii miettiä monenmoisia. Tämänkö takia alueen vanhin kirkko
on niin suosittu vihkikirkko? Mahdollisesti.
Aina sen käytävä ei ole ollut tällainen. Kirkon
vanhin osa – kapeampi etuosa – rakennettiin todennäköisesti 1510-luvulla. Elettiin
vielä katolista aikaa ja kirkkokin omistettiin arkkienkeli Mikaelille, josta muistuttaa
kirkon etuosan yksi hellyttävän kömpelömaisistä puuveistoksista.
Tammelan kirkko ei ole museo, vaan edelleen
lähes päivittäin käytössä oleva Herran huone.
Kirkon pitkä käytävä muistuttaa myös tämän
alueen sukupolvien ketjusta ja Jumalan kansan
pitkästä vaelluksesta. Missä kohdin käytävää – matkaa – olemme? Sitä emme tarkasti
tiedä. Mutta sen tiedämme, että matkamme on
”täältä ikuisuuteen”, josta muistuttaa kirkon
kuoriosaan 1772 haudatun kirkkoherra Johan
Amnellin hautapaateen hakattu Psalmi 37:5.
Greystoned church was built in the beginning of 16th
century and was expanded to its current size in 17811785. The church has Finland´s second longest aisle
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SOTAVETERAANIMUSEO

TANNISEN MUSEO

Forssantie 136 (Manttaali), TAMMELA
p. 0400 693 306
Avoinna kesä- ja elokuussa joka kuukauden
toinen sunnuntai 11.30-14, heinäkuussa
sunnuntaisin 11.30-14.
Ryhmille sopimuksen mukaan.

Portaantie 480, Saaren kansapuisto, TAMMELA
p. 050 376 5162
Avoinna 1.6–31.8. päivittäin klo 12–18
Ryhmille sopimuksen mukaan.

Museo esittelee sotiemme esineistöä; pukuja,
puhdetöitä, kirjallisuutta ja karttoja, kunniamerkkejä, Lotta-esineistöä ja esillä on mm.
soittokunnan sodissa käyttämiä torvia.
War Veteran Museum is open on June and August
every second Sunday of the month and on July every
sunday. On other months by a special arrangement.

Tannisen museo on Tammelassa, Saaren
kansanpuistossa sijaitseva pieni kotiseutumuseo. Museon esineistön on koonnut
Tammelan Liesjärvellä vuosina 1927–1961
kansakoulunopettajana toiminut Sulo Tanninen.
A small museum in the Saari Folk Park exhibiting artefacts collected by a teacher, Sulo Tanninen,
from the Liesjärvi village area. Open daily during the
summer months. Free entrance.

MUSTIALAN MAATALOUSHISTORIALLINEN MUSEO
Mustialantie 105, TAMMELA
Tiedustelut p. 050 567 5775
Avoinna kesä-heinäkuussa lauantaisin
klo 12-15 ja ryhmille sopimuksen mukaan.

Museoesineistö liittyy maatalouden koneellistumista edeltävään aikaan. Esillä on työvälineistöä mm. peltoviljelyyn, karjanhoitoon
ja maitotalouteen ajalta, jolloin työt tehtiin
käsin, härillä tai hevosilla. Museoesineiden
aikakausi päättyy 1950-luvulle. Sisäänpääsymaksu 3 € aikuiset, alle 12v. lapset ilmaiseksi
The Museum of Agricultural History presents tools
from before the machines was used in agriculture.
Open on Saturdays in June and July.

KAUKOLANHARJUN
NÄKÖTORNI
Portaantie 489, TAMMELA
p. 045 699 1030 / Tammelan 4H-yhdistys
Avoinna 1.–29.5.2022 sunnuntaisin 12-18
5.6.-7.8.2022 päivittäin 12-18 sekä
elokuun muut viikonloput la & su 12-18.
Juhannusaattona suljettu.

SAAREN KANSANPUISTO

Saaren kansapuistossa sijaitseva, vuonna 1926
käyttöön vihitty, puurakenteinen näkötorni,
jonka näköala on valittu yhdeksi Suomen
kauneimmista maisemista.

Portaantie 464, TAMMELA

Hämeen järviylängöllä sijaitseva virkistysalue
on arvokas niin luonnoltaan kuin kulttuurihistorialtaan. Suositun päiväretkikohteen alueella
on uimala ja hiekkarannat, luontopolut, laavu
ja tulentekopaikka.

Näkötornin ensimmäisellä tasanteella on
näyttely Kaukolanharjun ja näkötornin historiasta.
Tornin läheisyydessä taiteilija Albert Edelfeltin muistokivi.

Puistossa myös kesäkioski ja talonpoikaisesineistöllä sisustettu perinneravintola
Lounais-Hämeen Pirtti, Tannisen museo sekä
Kaukolanharjun näkötorni.

Sisäänpääsymaksu 5€ aikuiset ja 3€ lapset
7-12 vuotiaat.
The Kaukola observation tower in the Saari Folk Park
is open in may on sundays 1.5., 15.5., 22.5., 29.5.
and 5.6.-7.8. daily from noon till 6 pm. Closed for
Midsummer. There is an entrance fee.

The Saari Folk Park outdoor recreation and leisure
area, aptly named as the ‘Pearl’ of Tavastia Proper
in the picturesque landscape of uplands, surrounded
by lakes and ridges. The area has swimming beaches,
trails, campfire facility, summer kiosk, heritage
restaurant and Kaukola observation tower.
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Kuva: Juhani Mattila

Kuva: Anne Halla-aho
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Kuva: Minna Malinen

KORTENIEMEN
PERINNETILA

LIESJÄRVEN
KANSALLISPUISTO

TORRONSUON
KANSALLISPUISTO

Korteniementie 270, Liesjärvi, TAMMELA
p. 0206 39 5270 | www.luontoon.fi/korteniemi

p. 0206 39 5270 | www.luontoon.fi/liesjarvi

p. 0206 39 5270 | www.luontoon.fi/torronsuo

Liesjärven kansallispuisto on jylhien kuusimetsien, valoisien puolukkakankaiden, harjujen ja kauniiden järvimaisemien valtakunta.
Tunnetuimmat nähtävyydet ovat Kyynäränharju, Ahonnokan aarniometsä ja Korteniemen perinnetila.

Torronsuo on Suomen syvin suo ja Etelä-Suomen suurin keidassuo. Kansallispuiston
ainutlaatuiseen luontoon on helppo tutustua
patikoimalla suon halki kulkevaa pitkospuureittiä pitkin. Reitin varrella on kaksi noin 150
metrin pituista, näköalatasanteille johtavaa,
esteetöntä pitkospuupolkua.

Avoinna 2022:
3.–30.5. ti–pe 9–15.
1.–30.6. ke–su 11–17 (24.6. suljettu).
1.–31.7. ti–su 11–17.
1.8.–30.9. ke–su 11–17.
21.12. Joulurauha 18-20.

Liesjärven kansallispuistossa sijaitseva Korteniemen perinnetila on vanha metsänvartijantila. Tilan rakennukset ja viljelykset henkivät
mennyttä aikaa. Niityllä laiduntavat lampaat
ja lehmät, pihapiirissä kuopsuttelevat kanat ja
kukko. Kesäisin tilalla voi osallistua tapahtumiin, opastukseen tai tilan töihin 1910-luvun
tapaan. Vanhan savusaunan lempeissä löylyissä
virkistyy isompikin porukka.
Tilalle on vapaa pääsy, mutta opastus- ja savusaunavaraukset ovat maksullisia ja varattava
etukäteen.
A heritage farm in the Liesjärvi National Park. Come
and enjoy life on the farm! There are volunteer work
and events organized during the summer. Free
entrance.

Puiston yli 30 km pitkän polkuverkoston
varrella on tulipaikkoja, laavu, kota, telttailualue ja vuokratupia.
Esteetön Peukaloisen polun (4 km) varrella
sijaitsevalle Tittilammen varauskeittokatokselle valmistuu kesällä 2022 myös esteetön
varausteltta-alue.
Liesjärvi National Park is located on the highland
of Tammela. The most scenic spots include ridge of
Kyynäränharju, old-growth forest of Ahonnokka
and the Korteniemi Heritage farm. There are over 30
km of different hiking trails and facilities including
campfire sites, shelters and rental huts.

Kiljamon pysäköintialueen läheisyydessä on
tulentekopaikka ja esteetön keittokatos sekä 17
m korkea luontotorni, josta voi ihailla keväisin ja syksyisin kurkien ja hanhien muuttoa.
Torronsuo National Park is the largest marsh in
the Southern Finland with walking trails and a
17-metre-high Kiljamo viewing tower.
There are duckboard trails also for disabled visitors
with assistance. More than 30 km of cross country
skiing trails are maintained at Torronsuo during
winter.

Trail Peukaloinen (4 km) suits also for disabled
visitors.

METSÄHALLITUS
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UIMARANTOJA

FRISBEEGOLFRATOJA

LAAVUJA JA
NUOTIOPAIKKOJA

LINTU- JA
LUONTOTORNEJA

RUOSTEJÄRVEN UIMARANTA

KILJAMON LAAVU

RAANPÄÄN LAAVU

Härkätie 818
Hienohiekkainen uimaranta Villa Erikin läheisyydessä. Pukukopit, wc, retkipöydät. Läheisyydessä Villa Erikin kesäkahvilan palvelut ja
ulkoilureitit nuotiopaikkoineen.

Torronsuon kansallispuisto, Somerontie 732
Kiljamon luontotornin juuressa uusittu esteetön
laavu ja nuotiopaikka. Esteetön kuivakäymälä.

Saaren kansanpuisto, Tanilantie 52
Kuivajärven rannassa sijaitsevalla laavulla on
kaksi tulentekopaikkaa. Kulkuyhteys pysäköintipaikalta myös pyörätuolilla ja lastenvaunuilla.

SAAREN KANSANPUISTO
Portaantie 478
Suujärven ja Kuivajärven uimarannoilla pukuhuoneet, lasten leikkipaikka, ulkoilureittejä.
Suujärveltä löytyy myös hyppylaituri. Kuivajärvi on varustettu lisäksi koirien uittoalueella,
pöytä-penkkiryhmillä, venelaiturilla sekä
beachvolley-kentällä.

MANTTAALI
Rantatie 4
Manttaali sijaitsee kunnan keskustan tuntumassa Pyhäjärven rannalla. Uimaranta on erittäin loivasti syvenevä, matala hiekkaranta.
Varustetaso: pukuhuoneet, wc:t.

VEKKILÄN UIMARANTA
Vekkiläntie 3
Hiekkapohjainen, loivasti syvenevä, mutta
kuitenkin kokoajan suhteellisen matala uimapaikka. Uimarannalla ei ole vesikasvillisuutta.
Varustetaso: pukuhuoneet ja wc.

OPISTON RANTA
Opistontie
Hiekkapohjainen ja lapsiystävällinen uimaranta Wahren-opiston mökin yhteydessä.
Yleinen sauna lämpiää kesäaikaan keskiviikkoisin 17-20 ja lauantaisin 16-19.
Saunamaksu 3 € / aikuiset ja 1 € / lapset.

TAMMELA DISCGOLFPARK
Kyöpelintie
18-väyläinen monipuolinen metsä- ja puistorata sijaitsee Tammelan liikuntakeskuksen
metsäisissä maastoissa ja Mustialan kauniilla
puistoalueella. Rataluokitus AA1.

IDÄNPÄÄNKALLION LAAVU
Haipontie 112
Torronsuon eteläpuolella sijaitseva laavu.
Huom. Idänpäänkallion taukopaikasta ei ole
mainintaa kansallispuiston opasteissa, koska
kohde on yksityisen ylläpitämä vaikkakin
retkeilijöiden käytössä.

SUUJÄRVEN TULENTEKOPAIKKA
Saaren kansanpuisto, Portaantie 464
Suujärven ja Kuivajärven välisellä kannaksella
uimapaikan läheisyydessä sijaitseva tulentekopaikka.

PEUKALOLAMMIN LAAVU

MEIDÄN METSÄ LAAVU

Liesjärven kansallispuisto
Peukalolammin rannalla sijaitseva laavu ja
tulentekopaikka. Mahdollisuus myös telttailuun.
Lammin rannalla on myös Metsähallitukselta
varattavissa oleva vuokratupa. Laavu sijaitsee
600 metriä lähimmältä Peukalolamminkankaan
pysäköintialueelta os. Kanteluksentie 580.

Ruostejärven virkistysalue, Härkätie 818
Ruostejärven Toralahden rannalla sijaitseva laavu. Toralahden rannassa vaijerilossi.
Puuhuolto.

KAKSVETISEN KOTA
Liesjärven kansallispuisto
Kansallispuiston pohjoisosassa sijaitseva kota
ja tulentekopaikka. Mahdollisuus myös telttailuun. Kota sijaitsee Peukalolammikankaan pysäköintialueelle n. 2 km, os. Kanteluksentie 580
ja Sikomäen pysäköintialueelle n. 2,3 km, os.
Kanteluksentie 530

SAVILAHDEN TELTTAILUALUE
Liesjärven kansallispuisto
Noin 2,5 km lähimmältä Pirttilahden pysäköintialueelta, os. Kanteluksentie 211.

SILTALAHDEN TULENTEKOPAIKKA
Liesjärven kansallispuisto
Tapolanjärven rannassa sijaitsevan tulentekopaikka. Noin 600 metriä lähimmältä Pirttilahden pysäköintialueelta, os. Kanteluksentie 211.

KORTENIEMEN PERINNETILAN
TULENTEKOPAIKKA
Korteniementie 270
Tulentekopaikka sijaitsee perinnetilan pihapiirin ulkopuolella Punatulkun ulkoilureitin
varrella Liesjärven rannassa.
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MYLLYLAHDEN LAAVU
Ruostejärven virkistysalue, Härkätie 818
Laavu sijaitsee Ruostejärven rannalla Hämeen
Härkätien läheisyydessä, Eerikkilään menevän
ulkoilureitin varressa. Puuhuolto.

KISSANIEMEN VIRKISTYSALUEEN
NUOTIOPAIKKA
Ojajärventie 969
Taukopaikka kalliolla järven rannassa.
Puuhuolto.

MUSTIALAN LAAVU
Mustialantie 59
Mustilan sillan läheisyydessä, puiston laidalla
sijaitseva laavu ja tulentekopaikka.

ONKIMAANJÄRVEN LAAVU
Onkimaanjärvi, Antinsuontie 285
Hämeen ilvesreitin varrella Metsähallituksen
maalla sijaitseva laavu. Rauhallinen taukopaikka järven rannalla. Puuhuolto.

KIVIJÄRVEN LAAVU
Kivijärvi, Pyhälammintie 195
Ilvesreitin varrella Lopen rajalla. Rauhallinen
taukopaikka järven rannalla. Puuhuolto.

TAMMELAN KAITAJÄRVEN LAAVU

KAUKOLANHARJUN NÄKÖTORNI

Tammelan Kaitajärvi, Riitalantie 140
Ilvesreitin varrella, Metsähallituksen maalla
Melkuttimien länsipuolella. Hieno taukopaikka
kirkasvetisen järven rannalla. Puuhuolto.

Saaren kansanpuisto, Portaantie 489
Puurakenteisesta tornista avautuva maisema on
valittu vuonna 1993 yhdeksi maamme kauneimmaksi maisema-alueeksi. Tornin läheisyydessä
on taiteilija Albert Edelfeltin muistokivi. Näkötornin ensimmäisellä tasanteella on esillä näyttely Kaukolanharjun ja näkötornin historiasta.
Torni avoinna katso sivu 24.

VOHLESAAREN LAAVU
Pyhäjärven Vohlesaaressa Venesillan leirintäalueen lähistöllä. Kulku kesäisin veneellä ja
talvella jäätä pitkin Portaantien venerannasta.
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KILJAMON LUONTOTORNI
Torronsuon kansallispuisto, Somerontie 732
17 metriä korkea torni sijaitsee Kiljamon
metsäsaarekkeessa, kansallispuiston pysäköintialueen läheisyydessä. Keväisin ja syksyisin
suolla oleskelee suuria kurkien muuttoparvia
ja kesällä sulkivia kurkia. Allikot ovat vesilintujen ja kahlaajien suosiossa. Suuren suoalueen
linnustoon kuuluu myös pohjoisia lajeja.

IDÄNPÄÄNLAAVUN LINTUTORNI
Haipontie 112
Torronsuon eteläreunalla, Torron kylässä, sijaitsevasta lintutornista avautuvat näkymät Suomen
syvimmälle suolle, joka on tärkeä lintujen pesimäalue ja muuttoaikojen levähdyspaikka.

PEHKIJÄRVEN LINTUTORNI
Loukkuhuhdantie
Kortteikkoisella järvellä viihtyvät mm. kaulushaikara, härkälintu, punasotka ja tukkasotka.

VINTTI PEHTOORIN NÄKÖTORNI
Susikkaantie 140
Sijaitsee Susikkaan kylän Kaitalamminvuorella.
Tornin korkeus on 15 metriä. Hyvällä säällä
tornista voi nähdä jopa 100 km päähän. Avoinna
tilauksesta p. 050 340 4189 tai 0400 453 158

PADEL
EERIKKILÄN PADEL-KENTTÄ

Urheiluopistontie 138
www.eerikkila.fi/vapaa-aika/aktiviteetit

PADEL TAMMELA

Matintuomiontie 13
www.padeltammela.fi

OLETKO JO KUULLUT MELOSTUKSESTA?
Melostus on melontasuunnistusta, jossa haetaan tai koetaan vesille tehtyjä erilaisia rasteja. Rastit
voivat olla perinteisiä suunnistusrasteja tai paikkoja, joissa on jotakin koettavaa, nähtävää tai
tehtävää. Rastit voivat olla myös vain digitaalisia aineettomia paikkoja, joihin matkapuhelimesi
reagoi rastille saapuessasi.
Lue lisää melontasuunnistus.fi
Liesjärven kansallispuiston Melostus -kartta melostus.erarenki.fi

TAMMELAN KUNNAN YLLÄPITÄMIÄ ULKOLIIKUNTAPAIKKOJA
LIIKUNTAPUISTO

TENNISKENTTIÄ

PARKOUR

Kyöpelintie 20
Huoltorakennuksesta löytyvät liikuntapuiston
kahvio, kuntosali ja sosiaalitilat. Alueella valaistut kuntoratareitit 1 km, 1.6 km, 3.3 km ja 4.5 km,
jotka ovat talviaikaan hiihtolatuna. Yleisurheilu- ja
keinonurmikenttä, koripallokenttä, kaksi tenniskenttää, skeittiparkki ja 14 rastinen MOBO-suunnistusrata. Alueella on myös kuuden laitteen
ulkokuntoiluvälineet ja uudet kuntoportaat.

Liikuntapuisto, Kyöpelintie 20
Letkun lähiliikuntapaikka, Valkeaviidantie 24
Myllykylän lähiliikuntapaikka, Taskuashteentie 19
Portaan lähiliikuntapaikka, Suomaantie 8
Riihivalkaman lähiliikuntapaikka, Nuutinkulmantie 19

Koulutie 1
Koulukeskuksen lähiliikuntapaikassa on
parkour, jonka hiekkatekonurmi on varustettu
joustoalustalla.
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RUOSTEJÄRVI BEACH

KILJAMO LEAN-TO SHELTER

Härkätie 818
A beach with fine sand near the Villa Erik.
Changing rooms, toilet, picnic tables. Near the
beach, there is a summer café in the Villa Erik
and walking trails with campfire sites.

Torronsuo National Park, Somerontie 732
The newly renovated accessible lean-to shelter
and campfire site is located right next to the
Kiljamo Nature Observation Tower. Accessible dry toilet.

KORTENIEMI HERITAGE FARM
CAMPFIRE SITE
Korteniementie 270
The campfire site is located outside the farm
yard, along the Punatulkku Trail on the shore
of Liesjärvi.

SAARI FOLK PARK

IDÄNPÄÄNKALLIO LEAN-TO SHELTER

RAANPÄÄ LEAN-TO SHELTER

Portaantie 478
The Suujärvi and Kuivajärvi beaches have
changing rooms, a children’s playground and
walking trails. There is also a diving platform
at Suujärvi. In addition, Kuivajärvi is equipped
with a swimming area for dogs, picnic tables, a
boat dock and a beach volley course.

Haipontie 112
Lean-to shelter located on the south side of
Torronsuo. NB: There is no mention of the
Idänpäänkallio rest area in the national park
signposts, as the site is run by a private entity,
although it is used by hikers.

Saari Folk Park, Tanilantie 52
There are two campfire sites at the lean-to
shelter on the shore of Kuivajärvi. There is easy
access to the lean-to shelter from the parking
area for wheelchairs and prams.

MANTTAALI

PEUKALOLAMMI LEAN-TO SHELTER
Liesjärvi National Park
A lean-to shelter and campfire site on the
shore of Peukalolammi. Camping is also possible. There is also a rental cabin on the shore of
the pond, which can be booked from Metsähallitus. The lean-to shelter is 600 metres from
the nearest Peukalolamminkangas parking
area at Kanteluksentie 580.

Saari Folk Park, Portaantie 464
A campfire site on the isthmus between
Suujärvi and Kuivajärvi, near the beach.

Rantatie 4
Manttaali is located near the centre of
the municipality on the shores of Pyhäjärvi. The beach is a shallow sandy beach.
Equipment: changing rooms and toilets.

VEKKILÄ BEACH
Vekkiläntie 3
A sand-bottomed beach that gets deep gradually, but remains relatively shallow throughout. There is no aquatic vegetation on the
beach. Equipment: changing rooms and
toilets.

OPISTO BEACH
Opistontie
A sand-bottomed and child-friendly beach
by the Wahren-opisto cottage. In summer,
a public sauna is heated on Wednesdays
17:00–20:00 and Saturdays 16:00–19:00.
Sauna fee €3/adults and €1/children.

KAKSVETINEN HUT
Liesjärvi National Park
A hut and campfire site in the northern part
of the national park. Camping is also possible.
The hut is around 2 km from the Peukalolammikangas parking area at Kanteluksentie 580
and around 2.3 km from the Sikomäki parking
area at Kanteluksentie 530.

SAVILAHTI CAMPING SITE
Liesjärvi National Park
Around 2.5 km from the nearest Pirttilahti
parking area at Kanteluksentie 211.

SILTALAHTI CAMPFIRE SITE
TAMMELA DISCGOLFPARK
Kyöpelintie
The versatile 18-hole forest and park course
is located on the wooded terrain of Tammela
Sports Centre and the beautiful Mustiala park
area. Class AA1.

Liesjärvi National Park
A campfire site on the shore of Tapolanjärvi.
Around 600 metres from the nearest Pirttilahti
parking area at Kanteluksentie 211.
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SUUJÄRVI CAMPFIRE SITE

MEIDÄN METSÄ LEAN-TO SHELTER
Ruostejärvi recreational area, Härkätie 818
A lean-to shelter on the shore of Toralahti Bay.
Equipped with firewood.

MYLLYLAHTI LEAN-TO SHELTER
Ruostejärvi recreational area, Härkätie 818
The lean-to shelter on the shore of Ruostejärvi
is near the Oxen Road of Tavastia, along the
connecting overland trail to Eerikkilä Sport &
Outdoor Resort. Equipped with firewood.

KISSANIEMI RECREATIONAL AREA
CAMPFIRE SITE
Ojajärventie 969
A campfire site on the shore of a lake. Equipped
with firewood.

MUSTIALA LEAN-TO SHELTER
Mustialantie 59
A lean-to shelter and campfire site on the edge
of the park near the Mustiala bridge.

ONKIMAANJÄRVI LEAN-TO SHELTER
Onkimaanjärvi, Antinsuontie 285
Along the Tavastland outdoor route Ilvesreitti.
Equipped with firewood.

KIVIJÄRVI LEAN-TO SHELTER
Kivijärvi, Pyhälammintie 195
Along the Tavastland outdoor route Ilvesreitti
near Loppi border. Equipped with firewood.

TAMMELA KAITAJÄRVI LEAN-TO SHELTER
Riitalantie 140
Along the Tavastland outdoor route Ilvesreitti
western of Melkuttimet lakes. Equipped with
firewood.

On an island Vohlesaari in Pyhäjärvi lake.
Accesibility by boat and on ice.

KILJAMO NATURE OBSERVATION TOWER
Torronsuo National Park, Somerontie 732
The 17-metre-high tower is in the Kiljamo
grove, near the national park parking area.
Large flocks of migrating cranes frequent the
swamp in spring and autumn, and in summer
they can be seen there moulting. Water birds
and waders are keen on the pools. The vast
swamplands are also home to northern species.

Saari Folk Park, Portaantie 489
The view from the wooden tower has been
selected as one of the most beautiful landscapes in Finland in 1993. On the first level
of the observation tower, there is an exhibition about the history of Kaukolanharju and
the observation tower. There is a memorial
stone for the artist Albert Edelfelt near the
tower. On the first level of the observation
tower, there is an exhibition about the history
of Kaukolanharju and the observation tower.
See the opening hours page 24.
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VOHLESAARI LEAN-TO SHELTER

KAUKOLANHARJU
OBSERVATION TOWER

VINTTI PEHTOORI
OBSERVATION TOWER
Susikkaantie 140
Located on Kaitalamminvuori in the village of
Susikas. The tower is 15 metres high. When the
weather is good, you can see up to 100 km from
the tower. Open upon request tel. +358 (0)50
3404 189 or +358 (0)40 0453 158

IDÄNPÄÄNKALLIO
BIRD WATCHING TOWER,
Haipontie 112
The bird watching tower at the southern edge of
Torronsuo, in the village of Torro, overlooks the
deepest swamp in Finland, which is an important
nesting area and resting place for birds during
the migration season.

PEHKIJÄRVI BIRD WATCHING TOWER
Loukkuhuhdantie
The reedy lake is home to species such as the
great bittern, red-necked grebe, pochard and
tufted duck.

HAVE YOU HEARD ABOUT
ORIENTEERING WITH CANOES?
This is possible in Liesjärvi National Park where you can find and exprole different checkpoints
with a help of own mobilephone.
Orienteering with canoes -map is found from melostus.erarenki.fi -website.
Canoes can be hired from Erärenki with contact info found from the next page.

OUTDOOR SPORTS FACILITIES MAINTAINED BY TAMMELA
SPORTS PARK

TENNIS COURTS

PARKOUR

Kyöpelintie 20
There is a service building with a sports park café,
a gym and social facilities. In the area, there are 1
km, 1.6 km, 3.3 km and 4.5 km long lighted fitness
trails that are used for skiing in winter. An athletic
field, an artificial turf pitch, a basketball court, two
tennis courts, a skate park and a MOBO mobile
orienteering course with 14 control points. There
is also an outdoor gym with six pieces of fitness
equipment and fitness stairs in the area.

Sports Park, Kyöpelintie 20
Letku Neighbourhood Sports Site, Valkeaviidantie 24
Myllykylä Neighbourhood Sports Site,
Taskuashteentie 19
Porras Neighbourhood Sports Site, Suomaantie 8
Riihivalkama Neighbourhood Sports Site,
Nuutinkulmantie 19

Koulutie 1
The Koulukeskus Neighbourhood Sports Site
has a parkour park that has an artificial sandy
turf with a flexible base.
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ERÄRENKI

VIHREÄT TASSUT

p. 050 545 4722 | www.erarenki.fi
VUOKRAUS
Kanootit, kajakit ja SUP-laudat! Vakiolähtöpaikka Liesjärven kansallispuistossa, mutta muuallekin laitteet kuljetetaan. Päivähinnat: avokanootti 40€, yksikkökajakki 32€ ja SUP-lauta 40€.
RYHMÄRETKET
Ilmoittaudu muutaman tunnin retkelle mukaan. Lähdöt löydät nettisivun Retkikalenterista. Useita
upeita kohteita mm. Liesjärven kansallispuisto, Turpoonjoki, Forssan kansallinen kaupunkipuisto, Melkuttimet. Omalle porukalle voit varata ajankohdan ihan omalle opastetulle retkelle.
Wilderness and guided nature tours and equipments for hire. Guided canoeing trips on lakes and rivers and
hiking excursions in the region’s national parks.

Tarja Jaakkola
p. 050 461 9629 | www.vihreattassut.fi

Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistojen
sekä Forssan kansallisen kaupunkipuiston
opastukset tarinallisilla teemoilla.
Ruokaa Luonnosta -koulutukset ja nuotioruokailut, sekä villiyrtti- ja sienestysretket
sesonkien mukaan. Aina ammattitaitoisesti
ja vastuullisesti.
Guided tours and nature excursions in the Torronsuo and Liesjärvi National Parks and in the Forssa
National Urban Park.

LOUNAIS-HÄMEEN
PIRTTI
Saaren kansanpuisto, Portaantie 480, TAMMELA
p. 044 977 7783 | www.lounais-hameenpirtti.fi
Katso aukioloajat kotisivuilta.

Uniikki käyntikohde – Suomen ensimmäinen kotiseututalo, Lounais-Hämeen Pirtti, palvelee käyntikohteena ja
perinneravintolana luonnonkauniissa Saaren kansanpuistossa Tammelassa. Pirtti on avoinna yleisölle kesäkaudella
ja lisäksi se toimii suosittuna juhla- ja kokouspaikkana
ympäri vuoden.
Ravintolassa á la carte -lista, jossa kesän maut yhdistyvät
perinteisiin hämäläisiin ruokiin. Viikonloppuisin teemabuffia, esim. hämäläinen pitopöytä. Kahvilasta saataville
pientä suolaista ja makeaa. Keittiö valmistelee kaikki ruoat
alusta alkaen itse. Lisätietoja löydät Pirtin kotisivulta.
Pirtillä vaihtuvia näyttelyitä ympäri vuoden.
Kirkasvetisen Suujärven rannassa palvelee asiakassauna.
Unique place of interest – Finland’s first communally built home
county building, Lounais-Hämeen Pirtti, serves as an ideal destination for a visit and has a restaurant serving traditional Finnish
foods in the scenic Saari Folk Park in Tammela.
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MUSTIALAN
KIEVARI & WANHA
VILJAMAKASIINI
Renkituvantie 10, Mustiala, TAMMELA
p. 050 336 3301 | www.mustialankievari.fi
Avoinna koko kesän 2022 (kesäkuu-elokuu),
päiväkohtaiset aukioloajat löytyvät nettisivuilta ja Facebookista.
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Kievari sijaitsee Mustialan kauniissa ja historiallisessa maalaismiljöössä. Mustialan arvokkaat ja puistomaiset puitteet ovat vakiintuneet useiden vuosittaisten tapahtumien, juhlien ja kokoontumisten
pitopaikaksi.
Majatalo-tyyppistä majoitusta vanhoissa 1800-luvun rakennuksissa. Viljamakasiini palvelee koko kesän ja tarjolla on ruokaa,
paikan päällä leivottuja leivonnaisia, jäätelöä ja monipuolinen juomavalikoima. Kuninkaankartanon Panimon omat oluet
hanassa. Iso ja viihtyisä kesäterassi, tervetuloa!
Located in the beautiful Mustiala site. Brewery restaurant, Wanha Viljamakasiini, is open during summer months. You can sample brewery’s own
beers and the kitchen serves pub meals during the summer season. B&B
accomodation for individual travellers during summer months.

MANSKUN KAKKU

KEPPANAKELLARI

KYMPPITIEN KAHVILA

Somerontie 206, TAMMELA
p. 040 514 6366 | www.manskunkakku.fi
Aukioloajat Facebookissa.

Koivulantie 6, Liesjärvi, TAMMELA
p. 03 435 5308 | www.keppana.com
Aukioloajat kts. kotisivut

Huoltamontie 3, TAMMELA
p. 044 012 8588
Avoinna ma-pe 5-20, la 7-18, su 10-20

Kahden kansallispuiston kahvila.

Korven kauneutta, erämaan eksotiikkaa!

Pysähdy herkuttelemaan artesaanileipomomme tuotteilla samalla kun retkeilet
Torronsuolla.

Ruhtinaallisia ruoka-annoksia ja kylän laajin
juomavalikoima.

Valtatie 10:n läheisyydessä sijaitsevan kahvilan
keittiö on avoinna lähes päivittäin klo 10-19.30
ja lauantaisin klo 10-17.30.

Tuoretta käsityönä leivottua leipää, pullaa ja
leivonnaisia. Tervetuloa!
Freshly baked bread, buns and pastries from the artisan bakery.

Ravintolan läheisyydessä on vuokrattavia
lomamökkejä Herttuanjärven maisemissa.
Keppana Kellari is a quaint and distinctive country restaurant literally in the middle of forest at
Tammela Liesjärvi village. Also worth visiting due
to its location. Cottages for hire.
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Tarjolla on itseleivottuja kahvilatuotteita ja
suolaista purtavaa. Maistuva kotiruokalounas
katetaan arkisin klo 11-15.
Veikkauksen pelit.
Home-made delicatesses and snacks. Lunch is served
from Monday to Friday 11-15. Located beside highway 10 in Tammela.

PORTAAN
NAHKURINVERSTAS
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Kappelintie 26, Porras, TAMMELA
p. 040 767 5928, 040 861 5555 | www.nahkurinverstas.fi
Ravintola ja museo avoinna kesä-elokuussa sekä tilauksesta ympäri
vuoden. Aukioloajat löytyvät nettisivuiltamme ja Facebookista.

Etsitkö hyvää, mutkatonta lomapäivän lounaspaikkaa tai maittavaa
brunssia kesäsunnuntain iloksi? Vai kaipaatko hetken levähdystaukoa idyllisessä, rauhoittavassa joenrantamiljöössä viinilasillisen tai paikallisen käsityöoluen kera? Vai haluaisitko kenties käydä
aikamatkalla ainutlaatuisessa nahkatehdasmuseossa ja samalla
nauttia kupillisen kahvia sekä herkullisen leivonnaisen tai jäätelöannoksen?
Tätä kaikkea – hyvää ruokaa, kylmiä juomia, kahvia ja leivonnaisia,
entisajan tunnelmaa ja pihapöytiä Turpoonjoen rannassa – löydät
Portaan Nahkurinverstaan ravintolasta, joka toimii 1800-luvun
nahkatehdasrakennuksessa Portaan kylässä.
Pihapiirissä myös majoitusta.
At this unique former tannery, you can familiarize yourself with the different stages of leather production processes from the 1800s. In the restaurant,
you can enjoy delicious foods and bakery products.
Year round accommodation.

Patinaputiikki

KAHVIO HÄRKÄPOSTI
JA PATINAPUTIIKKI
Portaanraitti 1, Porras, TAMMELA
Kahvio Härkäposti p. 03 434 3066 | Avoinna ma-la ympäri vuoden ja kesällä myös su,
kts. aukioloajat Facebookista.
Patinaputiikki p. 0500 517 412 | www.patinaputiikki.fi | Tarkista aukioloajat netistä.

Tervetuloa maalaiskylän palvelevaan ja
lämminhenkiseen kahvio Härkäpostiin keskelle
hämäläistä kylämiljöötä. Löydät meiltä leivonnaisten, jäätelöiden ja virvokkeiden lisäksi
myös pienen valikoiman elintarvikkeita. Ajankohtaiset tiedot löytyy Facebookista nimellä
Härkäposti.
Patinaputiikki on kotoinen ja vähän erilainen vanhan tavaran kauppa, jossa voit
nauttia ihanan nostalgisesta tunnelmasta.
Putiikin valikoimasta löytyy huolella valikoituja vanhoja aarteita, antiikkia, vanhoja huonekaluja ja vanhoja käyttöesineitä, mutta myös
tyyliin sopivia sisustus- ja lahjatavaroita sekä
kädentaitajien taidonnäytteitä. Tervetuloa!
Patinaputiikin löydät myös Facebookista ja
Instagramista.

32

Härkäposti Café serves delicacies from local bakeries.
Patinaputiikki is a nostalgic shop for vintage items
in Porras village, Tammela.

Kahvio Härkäposti

MAKULIHAN TILAPUOTI
CAFE & WINE
Kärsäkuja 6, TAMMELA
p. 03 424 9250 | www.makuliha.fi
Avoinna ti-to 9-17, pe 9-18 ja la 9-14

Makuliha tekee elämästä taas piirun verran maukkaampaa. Toukokuussa avataan uusi laajennettu tilapuoti ja sen yhteyteen kahvilaravintola. Tilapuoti ja kahvila palvelee nautiskelijoita, herkullista
ruokaa ja palvelua arvostavia ihmisiä – matkalla olevia, mökkiläisiä
ja seutukunnan asukkaita.
A new expanded butcher’s shop and a café restaurant will be opened in May.
Makuliha produces delicious meat products from Finnish ingredients. Products are hand made with new exciting flavours but still with traditions.

COUNTRYHOMES
SILMÄLÄN LOMAMÖKIT
Hykkiläntie 302, Hykkilä, TAMMELA
p. 0400 249 558 / Elina | p. 0400 477 434 / Juha-Pekka | www.countryhomessilmala.fi

Hengähdä hetki arjesta ja tule nauttimaan luonnosta
ja rauhasta. Idyllinen maaseutumaisema, Kuivajärvi
sekä palvelujen läheisyys ovat sijainnin ydin jossa on
mainiot puitteet lomailuun, työmatkailuun tai pienimuotoiseen tilaisuuteen.

KUIVAJÄRVEN HUVILAKOTI 5+2 hlö 30m2 + 20 m2
Perinteinen honkamökki järven rannalla, terassi &
laituri.

Kuivajärven huvilakoti, Hilupilttuu ja Villa Vuorenpää
ovat viehättäviä uniikkeja yksilöitä ympärivuotisessa
käytössä joissa kaikissa täydet varustelut. Puulämmitteiset saunat ja lomamökin tyylin ja teeman
mukainen tunnelmallisuus takaavat viihtymisen
ensihetkestä lähtien. Kaikissa kohteissa on välitön
yhteys luontoon, oma laaja hoidettu piha-alue, grilli
ja ulkokalustevarustelu.

HILUPILTTUU 2+2 hlö 30m2
Romanttinen pikkuhuvila & tunnelmasauna maatilamaisemassa. Pihassa lampi & laituri. Veneranta
Kuivajärvellä, etäisyys 1.8 km.

Vuokraan sisältyy käyttöoikeus veneeseen sekä polkupyöriin. Ilmainen WiFi. Osa lomakodeista soveltuu
myös liikuntarajoitteisille. Lue lisää nettisivuilta.
Tee varaus myyntisivustoilta tai ota yhteyttä ja pyydä
tarjous. Tervetuloa viihtymään.

Traditional log cottage beside Lake Kuivajärvi. All facilities
for year around use.

Romantic small cottage in rural landscape. Own pond with
swimming possibility. Rowing boat beside Lake Kuivajärvi.

VILLA VUORENPÄÄ 5+2 hlö 70 m2
Maalaisromantiikkaa mummolahengessä luonnon
sylissä. Kesäaitta 2 hlö sis. loma-asunnon hintaan.
Veneranta Kuivajärvellä, ettäisyys 1,8 km.
Nostalgic old farm house with two bedrooms and all facilities.
Rowing boat beside Lake Kuivajärvi.
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Kuvittele mielessäsi kaunis kesäpäivä. Nostat suuhusi haarukallisen
mureaa kasleria, joka sulaa heti kielelle päästyään. Hyvin jäähdytetty
valkoviini hikoilee lasissa. Mikään ei voisi olla paremmin tässä ja nyt.

EERIKKILÄ SPORT
& OUTDOOR RESORT
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Urheiluopistontie 138, Eerikkilä. TAMMELA | p. 0201 108 200 | www.eerikkila.fi
Luontokeskus: Härkätie 818, Letku, TAMMELA | p. 0201 108 273 | www.eerikkila.fi/luontokeskus

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort on jalkapallon
ja salibandyn sekä kaikkien omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneiden ihmisten kohtaamispaikka. Tarjoamme korkeatasoiset palvelut niin
urheiluun, opiskeluun, yritystapahtumiin kuin
luonto- ja liikuntaelämyksiin. Eerikkilälle myönnettiin vuonna 2021 Green Key - sekä Sustainable
Travel Finland -merkit osoituksena pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen.
Eerikkilässä on panostettu majoitusmukavuuteen. Majoittua voit tasokkaissa huviloissa ja
lomahuoneistoissa, hotellihuoneissa, isommallakin seurueella Villa Hirsihovissa tai edullisessa leirimajoituksessa ja matkaparkissa.
Elämyksen etsijöille on kesäisin tarjolla Tentsile-majoitusta.
Eerikkilässä voit liikkua ja harrastaa juuri oman
tasosi ja mielihalusi mukaan, haitpa lomaltasi

ERÄKESKUS
METSÄKOULUNTIE
Metsäkouluntie 62, TAMMELA
p. 040 513 2098 | www.metsakouluntie com

Edullista huonemajoitusta Liesjärven kansallispuiston läheisyydessä. Hyvät patikointi- ja
melontareitit ihan vieressä.
Tapahtumapaikka isoilekin ryhmille järven
rannalla.
Inexpensive holiday rooms near the Liesjärvi
National Park. Easy access to hiking and canoeing
routes. Dining, sauna, summer shop and a café.

liikuntaa ja urheilullisuutta tai leppoisampaa
vapaa-ajan viettoa. Sijainti luonnon keskellä
kahden kansallispuiston kainalossa takaa, että
voit nauttia luontoelämyksistä ympäri vuoden.
Eerikkilässä on panostettu lähiruokaan. Päivittäin tarjoamme runsaan noutopöydän aamiaisella, lounaalla ja päivällisellä. Tilattavissa
myös makunystyröitä hellivät menut yksityistilaisuuksiin. Cafe49:n kahvila-ravintolassa
viihtyy myöhempäänkin ja kun nälkä yllättää kannattaa maistaa vaikka suosittua Talon
burgeria.
Welcome to Eerikkilä! You can book a room in this
high-quality hotel, comfortably in family rooms or in
a high standard Villas. The beautiful surrounding of
forest and lakelands create ideal settings for outdoor
recreation. Full restaurant services.
Sustainable Travel Finland label.

VEKKILÄN MUSEOTILA

HYKKILÄN HUVILAT

Kirjurintie 2, TAMMELA
p. 040 590 7826 | www.liinaharja.fi

Hykkiläntie 586, Hykkilä, TAMMELA
p 050 369 6340 | www.hykkila.fi

Aamiaismajoitusta idyllisissä aitoissa luomutilan historiallisessa pihapiirissä Pyhäjärven
rannalla. Mahdollisuus myös lampurilomaan
viehättävässä rantamökissä. Tilava rantasauna
ja takkahuone vuokrattavissa. Kotimuseo tarinoineen ja ryhmäruokailut/kahvitukset saatavilla tilauksesta. Lähi-, luomu- ja villiruokaa
tilattavissa myös mm. kansallispuistoalueille,
kuten Korteniemen perinnetilalle.

Tule luonnon keskelle Kuivajärven rannalle
Tammelaan. Hyvin varustellut mökit ovat
vuokrattavissa ympärivuoden lyhyemmäksi tai
pidemmäksi ajaksi. Lähellä sijaitsevat Saaren
kansanpuisto sekä Liesjärven ja Torronsuon
kansallispuistot ulkoilureitteineen.

B&B accommodation during the summer season in idyllic
wooden cabins in a farmyard setting and by the Pyhäjärvi
lake. Traditional countryside experiences on offer in the
communal gardens and the farm buildings. Spacious
lakeshore sauna with a cosy room with a fire place.
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Hykkilän Huviloilla on otettu huomioon kestävä
matkailu, josta on lisätietoa kotisivuilla.
Tervetuloa lomalle.
Three well equipped, year around cottages beside
Lake Kuivajärvi near local nature recreational areas.
Sustainable Travel Finland label.

VENESILLAN
LEIRINTÄALUE
Portaantie 225, TAMMELA
p. 050 555 1996 | www.venesilta.fi
Aukioloajat somessa.

TA M M E L A

Hämeen sydämessä Pyhäjärven rantamaisemissa sijaitseva Venesilta tarjoaa lomailijoille
majoitusta teltta-, asuntoauto- ja asuntovaunupaikoilla sekä 18 erikokoisista lomamökkiä
lomailuun.
Kahvila tarjoaa mm. maukasta grilliruokaa.
Tarjolla myös virvokkeita ja jäätelöä sekä
pientä suolaista ja makeaa. Kahvilassa on
anniskeluoikeudet.
Yleinen sauna keskiviikkoisin, perjantaisin ja
lauantaisin hintaan 5 €/hlö.
Ryhmille kaunis ja kesäinen ympäristö ruokailuun ja saunomiseen. Kokoustila tilauksesta.
Camping site with 18 cottages, caravan lots and good
terrain for tents. The camping site terrace cafe by
the Pyhäjärvi lake shore. Sauna & meeting facilities.

TAMMELAN HISTORIAA TUTUKSI
-KULTTUURIKÄVELYT

TAMMELAN KYLISSÄ TAPAHTUU
Village events | www.tammela.f i

Guided walking tours in Finnish | www.tammela.fi

PATAKANGAS
30.7. Kesäjuhla nuorisoseurantalolla klo 16-24

11.6. Kulttuurikävely Mustialassa klo 10-11.30.
Lähtö vanhalta päärakennukselta.

TEURO
16.-17.7. Kädentaitoa myyntinäyttely ja Tekniikkatapahtuma klo 10-16

13.7. Kulttuurikävely Tammelan hautausmaalla klo 18-19

SUSIKAS
Kyläpalvelupäivät joka kuun ensimmäinen tiistai touko-syyskuussa klo 12-15
18.6. Juhannus etkot klo 12-15 tori ja klo 15-19 tanssit
23.7. Pelimannitapahtuma Susikas soikoon kylätalolla

27.7. Unikeon aamun kulttuurikävely Saaren kansanpuistossa
klo 7-8.30. Kokoontuminen pysäköintialueella.
7.8. Hakkapeliittojen jalanjäljillä -kävelykierros klo 11.30-13,
kokoontuminen Hakkapeliittapatsaalla.

HYKKILA-LUNKAAN
11.6. Kesätori nuorisoseurantalo Ahjolan pihalla klo 16-18
17.6. Kesäjuhlat nuorisoseurantalo Ahjolassa klo 19-24

20.8. Kulttuurikävely Portaassa teemalla Härkätien kulkijat
klo 11 ja 13, kesto 1h, lähtö Härkäpostilta
24.8. Kulttuurikävely Edelfeltin jalanjäljissä Kaukolanharjulla
klo 15.30-19, kokoontuminen Saaren kansanpuiston
parkkipaikalla

PORRAS
22.-24.7. Portaan Nahkurinverstaan Taidekesä
31.7. Unikeontori kylätalolla klo 11-14

27.8. Karstenin jalanjäljissä – sieniretki Saaren kansanpuistossa
klo 11-14, kokoontuminen Tannisen museolla.
Varustaudu omalla sienikorilla, veitsellä,
eväillä ja juomalla.
23.9. Kulttuurikävely kirkonkylässä klo 17.30.
Kokoontuminen Hakkapeliittapatsaalla.

LETKU
11.6. Letkun heiton MM-kisat ja kyläkauppapäivä klo 10-14
LIESJÄRVI
Kesätorit kylätalon kentällä la 11.6. ja kesä-heinäkuussa perjantaisin
klo 15-17. Ei juhannusaattona.
23.7. Kyläjuhlat kylätalolla klo 18-01

0€

RIIHIVALKAMA
12.6. Koko perheen pihapelipäivä Riihivalkaman koululla klo 10-14
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KESÄKIVAA
ELONKIERROSSA!

JOKIOINEN

Seuraa
tapahtumia 2022
Facebookissa
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Jokioinen,
historiaa ja tulevaisuutta
Jokioisten historia on liittynyt kautta aikojen vahvasti maanviljelyyn. Kauniina huojuvat viljapellot ja laiduntavat kotieläimet ovatkin merkittävä osa Jokioisten mieleenpainuvimmista maisemista. Jokioisten keskustassa sijaitseva upea kartano puistoineen ja
puutarhoineen muistuttaa menneestä.
Kauniissa hämäläisissä maalaismaisemissa toimii myös Luonnonvarakeskus, jossa kehitetään tulevaisuuden keinoja luonnonvarojen kestävämpään käyttöön ja biotalouden edistämiseen. Maaseutu- ja kotieläinpuisto Elonkierto on koko perheen retkikohde, jossa on
paljon nähtävää ja tutkittavaa maanviljelystä sekä siitä miten tutkimus siirtyy käytäntöön.
Kulttuuri on Jokioisilla arvossaan. Harrastajavoimin pyörivät Teatteri Tuntematon ja
Kyläsepän kesäteatteri tarjoilevat ikimuistoisia musiikkiteatterielämyksiä kauempaakin
saapuville teatterivieraille.

JOKIOISTEN KIRKKO

History and future of Jokioinen

Kirkkotie 101, JOKIOINEN | p. 03 424 0100
Avoinna arkisin hautausmaan työntekijöiden
aukaisemana.

The history of Jokioinen has always been strongly linked to agriculture. The beautiful
swaying grain fields and grazing farm animals are what make the scenery of Jokioinen
so memorable. Located in the centre of Jokioinen, a stunning estate with its parks and
gardens is a reminder of the past.

Vihittyjen, syntyneiden ja kuolleiden kirja
vuosilta 1745-1802 on nähnyt paljon. Nahkakannet ovat virttyneet ja kupruilevat monin
paikoin. Kirja lienee ollut säiden armoilla.
Opuksen viimeisellä sivulla on osittain
korjailtu kirjoitus. Sulkakynä on ollut käytössä,
mustejälki on haparoivaa, kuitenkin luettavaa.
Muiden tietojen lomaan kirjoittaja on tallentanut muistitietoa Jokioisten kirkon historiasta.
Alkuperäisestä kirkosta on jäljellä vain hirsiseinät ja lattian alla olevat haudat.

The beautiful Häme scenery is also home to the Natural Resources Institute Finland that
develops future ways of using natural resources more sustainably and promoting the
bioeconomy. Agricultural Exhibition Park Elonkierto is a family-friendly destination with
lots to see and learn about agriculture and how research is put into practice.
Culture is valued in Jokioinen. The amateur theatres, Teatteri Tuntematon and Kyläseppä
Summer Theatre, offer memorable musical theatre experiences to theatre-goers from
far and wide.
One of Finland’s first steam locomotives also puffs away in Jokioinen during the summer.
“Kappeeraiteinen”, takes you between Jokioinen – Minkiö – Humppila and back. If you
want to travel on the rails by using your own strength, a handcar trip is the perfect choice!
You should pack snacks to take with you or stop for a meal at one of the restaurants in
the town centre.

Kirkon uudistus 1862 toteutettiin arkkitehti
A. Edelfeltin piirustusten mukaan. Samassa
yhteydessä jyrkkä katto sai nykyisen torninsa.
Kirkko on Suomen toiseksi vanhin ympärivuotisessa käytössä oleva puukirkko. 391 vuotta
on tämä tunnelmallinen rakennus kutsunut
suojiinsa kulmakunnan kirkkokansaa.
Jokioinen church is one of the oldest wooden
churches in Finland.
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Jokioisilla puksuttaa kesäaikaan myös yksi Suomen ensimmäisistä höyryvetureista.
”Kappeeraiteisen” kyydissä pääsee välillä Jokioinen – Minkiö – Humppila ja takaisin.
Mikäli haluaa kulkea raiteilla omaa lihasvoimaa hyödyntäen, on resiinaretki oiva valinta!
Mukaan kannattaa pakata retkieväät tai poiketa ruokailemassa keskustan ravintoloissa.

TAPULIMAKASIININ
KESÄNÄYTTELYT

Kirkkotie 2, JOKIOINEN
Avoinna ti-su klo 11-18, suljettu juhannusaattona.
Vapaa pääsy.
7.-19.6. Jokioisten varhaiskasvatuksen näyttely
21.6.-10.7. Kuhankosken Killan kesänäyttely
12.-31.7. Tapuliryhmän kesänäyttely
2.-14.8. Hattulan taiteilijaseuran yhteisnäyttely

PAPPILAMUSEO
Vaulammintie 2, JOKIOINEN
p. 045 631 4203
Avoinna kesäkuukausina sopimuksesta.
Vapaaehtoinen pääsymaksu.

JOKIOINEN

1800-luvun maalaispappilan tunnelmaa.
Kokoelmassa on lisäksi Miina Sillanpään
muistoesineitä. Museokokonaisuuteen kuuluvat myös kaksi aittaa, savusauna ja lato.
The Parsonage Museum exhibits the life of a country
priest during the middle of the 19th century. Open
during the summer months by appointment.

SOTAVETERAANIEN
PERINNETILAT
Humppilantie 9 A (Tietotalo), JOKIOINEN
p. 045 856 6999
Avoinna joka kuukauden kolmas keskiviikko
11-14. Ei pyhä- tai juhlapäivinä.
Esittely myös muina aikoina sopimuksesta.

Perinnetiloissa on asemasodan aikana valmistettuja puhdetöitä sekä muuta sotavuosiin liittyvää aineistoa.
Exhibition at the heritage area of wartime soldiers’
handiworks and other memorabilia connected to the
war years. Open on the third Sunday of the month.
Closed during holidays.

Jokioinen Manor clock tower exhibition room is
open during summer from Tuesdays to Sundays.
Paintings, sculptures, arts. Free entrance.

NÄYTTELYTILA PEHKOSEN
KESÄNÄYTTELYT
Humppilantie 9 A, Tietotalo, JOKIOINEN
Tiedustelut p. 050 524 0021
Avoinna ma-pe 7.30-16.15.
Vapaa pääsy.
2.- 31.5. Velipekka Lukan maalauksia
2.-30.6. Helena Laakson taidenäyttely
1.- 31.7. Maria Vakkurin valokuvanäyttely
Exhibition room at Jokioinen Tietotalo. Open during
weekdays. Paintings, sculptures, arts. Free entrance.

MAATALOUDEN
ESITTELYPUISTO ELOKIERTO
Ojaistentie 44, JOKIOINEN
www.elonkierto.fi | Avoinna joka päivä. Puistoon on vapaa pääsy klo 6-23.

Elonkierto on kaikille avoin ja maksuton maatalouden esittelypuisto, joka kertoo luonnonvarojen tutkimuksesta. Elonkierrossa voi oppia,
miten ihminen ja luonto toimivat yhdessä ja
miten tutkimus siirtyy käytäntöön. Viljelykset
ja opastaulut johdattavat suomalaisen ruuan
alkulähteille. Myös viljat, yrtit ja ketokukat
kukoistavat Elonkierrossa.
Kesäisin puistossa laiduntaa ainakin lehmiä,
hevosia, lampaita, vuohia ja kanoja.
Elonkierrossa järjestetään mahdollisuuksien
mukaan myös tapahtumia - seuraathan Elonkiertoa somessa!
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An agricultural exhibition park including crop plants,
old agricultural machinery and domestic animals.
Free entrance.

JOKIOISTEN MUSEORAUTATIE
Kiipuntie 49, JOKIOINEN | p. 03 433 3235 | jokioistenmuseorautatie.fi

HYPPÄÄ HÖYRYJUNAAN – JO 50 VUOTTA MUSEOJUNAILUA
Museojunat liikennöivät kesä- ja heinäkuussa sunnuntaisin ja elokuussa lauantaisin. Aikataulutiedot ja kulkupäivät löydät nettisivuilta.
Museojunamatkan voit aloittaa Minkiön, Jokioisten ja Humppilan asemilta. Humppilassa on
vaihtoyhteys VR:n juniin. Minkiön asemalla on arkisin kesäkahvila, resiinanvuokrausta sekä
kapearaidemuseo. Lisäksi museojunien liikennöintipäivinä kahvila ja museo ovat avoinna.
The museum railway, narrow gauge museum and the Minkiö station area are filled with a nostalgic rail travel
atmosphere, including a café and a rail handcar rental. Timetables are found on the website.

Varissaarentie 46, Latovainio, JOKIOINEN
p. 050 082 8477 | Terhi Tuomola
www.koirakallionmetsa.fi
Avoinna ajanvarauksella.

Koirakallion Metsä on aidattu koirametsä, joka
vuokrataan aina yksityiseen käyttöön. Aidatulla alueella koirat saavat liikkua turvallisesti
vapaana.
Alue on myös mukava retkeilypaikka; alueelta
löytyvät mm. laavu, polttopuut, nuotiopaikka, ulkowc ja riippumatot, jotka takaavat
myös ihmisten viihtymisen.
Kesäaikana alueella voi myös yöpyä retkiriippumatoissa ja laavussa.
Fenced forest area for dogs, which is rented out
for private use. There is also a campsite for people:
a lean-to shelter, firewood, a campfire site, an
outhouse and hammocks. In summer, you can also
stay overnight in the area.

39

JOKIOINEN

KOIRAKALLION
METSÄ
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UIMARANTOJA

-

LAAVUJA JA
NUOTIOPAIKKOJA

LINTU- JA
LUONTOTORNEJA

REHTIJÄRVEN UIMARANTA

JOKIOINEN DISCGOLFPARK

ELONKIERRON LAAVU

Uimarannantie 64
Lähes 40 hehtaaria suuren Rehtijärven uimaranta on rakennettua, melko loivasti syvenevää
hiekkarantaa. Varustetaso: pukuhuoneet, wc:t,
laituri, keinut, lentopallokenttä ja grillikatos.

Kenttätie 15
18-väyläinen metsärata, joka on suunniteltu
kuntoradan maastoon. Rata on helppokulkuinen ja kuntoradalle sijoitetut penkit mahdollistavat lepotauon kierroksen aikana. Kaksi kpl
harjoitusputtikoreja. Rataluokitus A1.

Ojaistentie 44
Elonkierron laavu sijaitsee puiston sisäänkäynnin läheisyydessä Loimijoen rannassa.

KUUMAN UIMARANTA
Kankaantie 54
Hiekkapohjainen ja lapsiystävällinen uimaranta
Kuuman kylässä. Varustetaso: laituri, pukuhuoneet, wc, grillikatos ja lentopallokenttä.

PIKKU-LIESJÄRVEN LEIRIKESKUS

JOKIOINEN

FRISBEEGOLFRATOJA

Opaalikuja 51, Susikas
Jokioisten kunnan leirikeskuksessa sijaitsevalla
uimarannalla on pukuhuoneet, wc:t, saunatilat sekä lasten leikkipaikka, pelikentät, grillija nuotiopaikka. Majoitustilat n. 40 hengelle,
keittiö ja ruokailutilat.

PADEL
PADEL JOKIOINEN

Hongistonkuja 2
www.padeljokioinen.fi

PADEL CLUB NAULA
Ferrariantie
www.padelclubnaula.fi

JOKIOISTEN MUSEORAUTATIEN LAAVU
Ns. Santavaihteen laavu sijaitsee 3,9km resiinalla Minkiön asemalta Humppilan suuntaan

REHTIJÄRVEN UIMARANNAN
GRILLIKATOS
KUUMAN UIMARANNAN
GRILLIKATOS
PELLILÄNSUON LINTUTORNI
Vatavantie
Pellilänsuolla pesivät mm. laulujoutsen ja
mustakurkku-uikku. Tornista voi nähdä
myös telkkiä, sinisorsia, taveja ja nokikanoja. Alueella viihtyvät myös taivaanvuohi ja
metsäviklo. Muuttoaikoina lietteiltä voi löytää
muitakin kahlaajia kuten pikkutyllejä ja sirrejä.

LINTUPAJUN LINTUTORNI
Vaulammintie
Alkukeväällä tornista voi nähdä satoja joutsenia, hanhia, taveja, haapanoita ja sinisorsia. Toukokuussa alueelle saapuu runsaasti
kahlaajia, kuten liroja ja valkovikloja. Alkukesän öinä voi kuunnella mm. pensassirkkalintuja ja ruisrääkkiä. Syksyisin jokilaaksossa
yöpyy kottaraisia.

JOKIOISTEN KUNNAN
YLLÄPITÄMIÄ
ULKOLIIKUNTAPAIKKOJA

LIIKUNTAKESKUS, Kenttätie 17

CROSSFIT-ALUE, Miina Sillanpääntie 1

Yleisurheilukenttä ja jalkapallon nurmikenttä,
kaksi pesäpallon hiekkanurmikenttää ja bocciakenttä. Lähimaastossa kiertävä 4 km mittainen
valaistu kuntorata, jossa talviaikaan hiihtolatu,
kaukalo, luistelualue. Alueella myös skeittiparkki.

Rakenteilla kesällä 2022.

KUNTOPORTAAT, Miina Sillanpääntie 1
Korkeusero 9m, 52 askelmaa, pituus 36m,
valaistus
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PAANAN KOULU, Asemakuja 1
Koulun pihalla mm. parkour-alue, tenniskenttä, koriskenttä, monitoimikaukalo, pesäpallon tenavakenttä, ulkokuntoiluvälineitä ja
ulkopingis.

o

SWIMMING
BEACHES

e

LEAN-TO
SHELTERS AND
CAMPFIRE SITES

DISC GOLF
COURSES

REHTIJÄRVI BEACH

JOKIOINEN DISCGOLFPARK

Uimarannantie 64
The almost 40-hectare Rehtijärvi Beach is a
constructed, relatively shallow sandy beach.
Equipment: changing rooms, toilets, a jetty,
swings, a volleyball course and a grill cabin.

Kenttätie 15
An 18-hole course designed on the wooded
terrain of a fitness trail. The course is accessible and there are benches on the fitness trail
that offer a rest during the game. 2 practice
baskets. Class A1.

KUUMA BEACH
Kankaantie 54
A sand-bottomed and child-friendly beach
in the village of Kuuma. Equipment: a jetty,
changing rooms, a toilet, a grill cabin and a
volleyball course.

PIKKU-LIESJÄRVI CAMPING

Ojaistentie 44
The Elonkierto lean-to shelter is located near
the park entrance on the banks of Loimijoki.

JOKIOINEN MUSEUM RAILWAY
LEAN-TO SHELTER
The “Santavaihde” lean-to shelter is a 3.9
km handcar ride away from Minkiö Station
towards Humppila.

REHTIJÄRVI BEACH GRILL CABIN

PELLILÄNSUO
BIRD WATCHING TOWER
Vatavantie
Species, such as whoopers swans and horned
grebes, nest in Pellilänsuo. You can also see
goldeneyes, mallards, teals and coots from the
tower. Common snipes and green sandpipers
also thrive in the area. During migration seasons,
other waders, such as little ringed plovers and
dunlins, can also be found in the ponds.

LINTUPAJU BIRD WATCHING TOWER
Vaulammintie
In the early spring, hundreds of swans, geese,
teals, widgeons and mallards can be seen from
the tower. In May, waders such as wood sandpipers and greenshanks arrive in abundance. On
early summer nights, you can listen to grasshopper warblers and corncrakes, among others.
In autumn, the river valley is home to starlings.

KUUMA BEACH GRILL CABIN

OUTDOOR SPORTS
FACILITIES MAINTAINED
BY JOKIOINEN

SPORTS CENTRE

CROSSFIT AREA

Kenttätie 17
An athletic field and a football pitch, two
Finnish baseball fields and a boccia field. In
the surrounding terrain, there is a 4 km long
lighted fitness trail.
In winter, the trail is used for skiing and there
are also rinks for ice hockey and ice skating.
Skateboard park.

Miina Sillanpääntie 1
Under construction for summer 2022.

FITNESS STAIRS
Miina Sillanpääntie 1
Elevation 9 m, 52 steps, length 36 m, lighted
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PAANA SCHOOL
Asemakuja 1
In the schoolyard, there is a parkour park, a
tennis court, a basketball court, a multi-purpose rink, a Finnish baseball field for children,
outdoor gym equipment and an outdoor pingpong table.

JOKIOINEN

Opaalikuja 51, Susikas (Tammela)
The campsite beach owmed by Jokioinen
municipality has changing rooms, toilets, sauna
facilities, a children’s playground, playing fields
and a barbecue and campfire area. Accomodation up to 40 persons.

ELONKIERTO LEAN-TO SHELTER

BIRD WATCHING
AND NATURE
OBSERVATION
TOWERS

JOKIOISTEN LEIPÄ

TEHTAANMYYMÄLÄ JA KAHVILA
Leivänkuja 1 (Leenankuja 1), JOKIOINEN
p. 03 424 1029, 03 424 1000 | www.jokioistenleipa.fi
Avoinna ma-pe 6-17, la 8-14

Tervetuloa Jokioisten Leivän avaraan tehtaanmyymälään Jokioisille herkuttelemaan tai tekemään paikallisia tuoreita ja herkullisia ostoksia.
Kahvilassa on arkisin puuro klo 6-9 ja lounas klo 11-13. Tilaa on
myös mahdollista vuokrata yksityistilaisuuksiin.
Jokioisten Leipä – maun verran parempi.

JOKIOINEN

Locally baked, fresh and delicious bakery and confectionary items at the
Jokioisten Leipä bakery shop. Offers breakfast and lunch time meals.

RAVINTOLA
FERRARIA
Keskuskatu 15, JOKIOINEN
p. 03 438 2700 | www.ravintolaferraria.com
Tarkista aukioloajat nettisivuilta.

Suosittu perheravintola Jokioisten keskustassa. Maukkaita ja reilunkokoisia leike-,
pihvi-, kana-, pasta-, falafel- ja salaattiannoksia. Myös pizzat, burgerit, wingsit ja kebabannokset ovat erittäin suosittuja.
Viihtyisässä ravintolasalissa on katettu lounasbuffet arkisin klo 10.30-14.00 välisenä aikana
ja salaattipöytä sisältyy kaikkiin annoksiin.
Ravintola Ferraria toimii myös iltaravintolana
pidennetyin aukioloajoin ja A-oikeuksilla.
Tervetuloa Jokioisille ja Ravintola Ferrariaan!
A popular restaurant in Jokioinen centre offers a wide
selection of different meat, chicken, pasta and salad
dishes. Menu also includes pizza and kebabs. Lunch
buffet from Monday to Friday.
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HUNAJAKOTO
Koskelontie 9, JOKIOINEN
p. 040 840 4647 | www.hunajakoto.com

Tervetuloa viihtymään ja nauttimaan tämän
satavuotiaan ”siirappitehtaan johtajan talon”
ainutlaatuisesta tunnelmasta.
Majoituskäytössä on kolme tilavaa makuuhuonetta (yksi 1-3hh, kaksi 1-4hh).
Lisäksi vierailla on yhteiskäytössään 82
neliötä, jossa olohuone keittiöllä, kylpyhuone
wc:llä ja erillinen wc.
Talon puutarhassa on myös pihasauna takkahuoneineen.
In Jokioinen, the former home of the syrup factory
manager has three comfortable and beautifully
designed rooms. Shared living room/kitchen, toilets
and a bathroom. Also sauna facilities.

JOKIOINEN

KAHVIORAVINTOLA
WENDLA
Jokioisten Tietotalo, Humppilantie 9, JOKIOINEN
p. 040 849 1395 | www.wendla.fi
Avoinna ma-pe 8.30–14.00,
muulloin sopimuksen mukaan.

Meheviä makuja arkeen ja juhlaan. Kahvioravintola Wendlan herkullinen lounaspöytä on
katettuna arkisin klo 10.30–14.00. Lounaslista
on nähtävillä kotisivuilla.

See more
information:
visitforssaregion.f

VISIT
FORSSA
REGION

SEURATALO REHTILÄ
Rehtiläntie 12, JOKIOINEN
p. 0400 825 524
Matkaparkit varattavissa matkaparkki.com
-sovelluksella.

Perinteiset seuraintalon tilat erikokoisten juhlien, kokousten ja tapahtumien pitopaikaksi. Pihapiirissä myös sähköllisiä ja
sähköttömiä matkaparkkeja, aivan Jokioisten
Museorautatien Minkiön aseman vieressä.
Hyvät kulkuyhteydet, alle 4 km asfalttitietä
Porin valtatielle.

Kattavat catering- ja pitopalvelut historiallisessa Tietotalon miljöössä sekä muissakin
tiloissa.

Lisätietoa Facebookissa: Rehtilän Nuorisoseura
There are motorhome overnight stops, with and
without electricity, available in the yard of a traditional village house near the Minkiö Station of Jokioinen Museum Railway.

Cafe restaurant lacated in the center of Jokioinen that
serves delicious buffet food from Monday to Friday
10.30-14.00. Catering service.
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MURSKAN
PARATIISIN
KESÄKEIKAT!

Y PÄ JÄ

Esiintyjät ja päivät
Facebookissa
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Suomen kuuluisin
hevospitäjä Ypäjä
Ypäjä on ehdottomasti Suomen tunnetuin hevospitäjä. Kauniissa Loimijoen jokimaisemissa
on kirmannut ja laiduntanut hevosia jo useiden vuosikymmenien ajan. Ypäjällä moni elinkeino liittyy hevosiin ja siellä sijaitsee myös arvostettu Hevosopisto.
Toki Ypäjä on paljon muutakin – kauniissa, pienessä maaseutupitäjässä ja sen rauhallisissa
maisemissa on helppo viihtyä. Menevämpää aktiviteettia tarjoaa esimerkiksi Loimijoki Golf
18-reikäisellä kentällään ja kulttuurikattauksen kesällä 2022 tarjoilee Ypäjän musiikkiteatteri upealla Vuonna -85 –musikaalillaan.
Idyllinen Ypäjä viehättää matkailijoita ja vieraiden palveluista huolehtivat pienet ja tunnelmalliset maatilamajoituspaikat ja keskustan ravintolat.

Finland’s most famous horse area Ypäjä
Ypäjä is definitely the most famous horse area in Finland. Horses have gambolled and grazed
in the beautiful river landscape of Loimijoki for several decades. In Ypäjä, many businesses
are related to horses and there is also the prestigious Equine College.
Of course, Ypäjä is much more than that – it is easy to feel at home in the beautiful, small
countryside village and its peaceful scenery. If you want a more energetic activity, Loimijoki
Golf offers it on its 18-hole course, for example. As for culture, Ypäjä Music Theatre will
provide it in summer 2022 with its spectacular musical "Vuonna -85".
The idyllic Ypäjä attracts tourists, and guests are catered for by small and atmospheric farm
guesthouses and restaurants in the village centre.

YPÄJÄN KIRKKO
Perttulantie 6, YPÄJÄ
p. 02 767 3108
Avoinna arkisin hautausmaan työntekijöiden
aukaisemana.

SUOMEN
HEVOSURHEILUMUSEO

p. 050 574 7732
Avoinna ryhmille sopimuksen mukaan.

Kerhotie 11, YPÄJÄ
p. 040 518 9992 | www.hevosurheilumuseo.fi

Kotiseutumuseon alueelle on vuosien kuluessa
siirretty rakennuksia eri puolilta Ypäjää.
Alueelta löytyvät lukkarintupa, riihi, aitta,
savusauna ja Laurilan torppa. Ei sisäänpääsymaksua.

Hevosurheilumuseossa on esillä hevosurheilun
historiaa 1600-luvulta lähtien. Aiheina mm.
hevosjalostus, hevosurheilu, eläinlääkintä ja
puolustusvoimien hevoset. Vuosittain vaihtuvat erikoisnäyttelyt.

The Home County Museum is a collection of historic
buildings around Ypäjä. Open on request.

Equestrian Museum, situated in the grounds of the
Equine College, with exhibitions on the history of
horse breeding, equestrianism, veterinary medicine
and military horses.
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Kirkkoa rakennettaessa kesällä 1901 purettiin samalla vieressä ollut kappelikirkko. Siitä
saatiin sen verran terveitä hirsiä, että niistä
koottiin nykyinen sakaristo. Uutta aikakautta
edustaa alttarikuorin katossa oleva ”tähtitaivas”, jossa näkyy ikään kuin linnunrata ja
taivas monessa mielessä.
The national romantic jugend style church was built
in 1902 and each wall indoor is different from another.

Y PÄ JÄ

YPÄJÄN
KOTISEUTUMUSEO

Ypäjän vuosina 1901-1902 rakennettu kirkko
on tyylisuunnaltaan kansallisromanttinen
jugend-rakennus. Sen tyyliin kuuluu, että kukin
seinä on erinäköinen – ihan niin kuin jokainen
kirkkoon tulijakin on erilainen ja silti hyväksytty.Erikoista Ypäjän kirkossa on myös se, että
alttari sijaitsee kirkon länsipäädyssä. Kellotorni
sitä vastoin on kirkkolaivan itäpäädyssä.

0

UIMARANTOJA

0

LAAVUJA JA
NUOTIOPAIKKOJA

FRISBEEGOLFRATOJA

MURSKAN UIMARANTA, Turuntie 385

TOLMIN LAAVU, Kuusimäentie 91

YPÄJÄ DISCGOLFPARK, Pertuntie 5

Kirkasvesinen pohjavesilampi valtatie 10:n
läheisyydessä. Lapsille tarkoitettu matala,
loivasti syvenevä hiekkapohjainen ranta, sekä
vähän isommille uimareille sopiva jyrkästi
syvenevä ranta. Varustetaso: pukuhuoneet,
leikkipaikka, lentopallokenttä, hyppylaituri
ja kesäkioski.

Hiihto ja patikkareitin varrella sijaitseva laavu.
Urheilukentältä matkaa noin 1 km. Varustuksena polttopuut ja puucee

Pertunkaaren maastossa uusi 9-väyläinen
metsämaastoinen rata. Rataluokitus C1.

KURJENLAAVU, PULKKAMÄKI RAUTARINNE JA KURJENPORTAAT, Jokitie 5

Jaakkolantie 190
Kaudella 2022 avattava uusi 9-väyläinen rata
rinnemaastossa.

YPÄJÄNKYLÄN UIMAKULJU,
Ypäjänkyläntie 868
Ypäjänkylän uimakulju on pieni hiekkapohjainen pohjavesilampi, joka syvenee loivasti.
Varustetaso: pukuhuoneet, lasten leikkipaikka
ja lentopallokenttä.

PIILIKANGAS, Koskentie 687
Hiekkarantainen puhdasvetinen pieni lampi.
Varustetaso: pukukopit ja puucee. Talviaikaan myös avantouintia.

0

SWIMMING
BEACHES

Valaistu pulkkamäki, jonka läheisyydessä
laavu, varustuksena polttopuut ja puucee.
Alueella myös kuntoportaat.

KOLIN KOTA, Kartanonkyläntie 562
Hiihto, patikkareitin ja hevospolun varrella
sijaitseva kota. Matka urheilukentältä noin 5
km. Varustuksena polttopuut ja puucee.

RETKEILYMAJA TALASTUPA,
Vahteristontie 442
Hiihto, patikkareitin ja retkeilymaja. Matka
urheilukentältä noin 6,5 km. Varustuksena
takka, liesi, polttopuut ja puucee.

LEAN-TO
SHELTERS AND
CAMPFIRE SITES

LOIMIJOKI GOLFIN FRISBEEGOLFRATA,

YPÄJÄN KUNNAN YLLÄPITÄMIÄ
ULKOLIIKUNTAPAIKKOJA
KUNTORATA, Urheilutie 5
Pertunkaaren urheilukentän lähimaastoissa
kiertää valaistu kuntorata, jonka varrella on
uusittuja kuntoilulaitteita. Reittien pituudet 1,25 km ja 2,25 km. Pidemmältä reitiltä
on yhteys lisäpatikkalenkkiin, jonka varrella
sijaitsee Tolmin laavu ja puucee. Kuntoradan
läheisyydessä trampoliinipuisto.

DISC GOLF
COURSES

MURSKA, Turuntie 385

TOLMI LEAN-TO SHELTER, Kuusimäentie 91

YPÄJÄ DISCGOLFPARK, Pertuntie 5

A clear groundwater pond along the National
road 10. A shallow sand-bottomed beach for
children and a deep beach for older swimmers.
Equipment: changing rooms, a playground,
a volleyball course, a diving platform and a
summer kiosk.

A lean-to shelter on a ski and hiking trail.
Around 1 km from the sports field. Equipped
with firewood and an outhouse.

A new 9-hole course in the wooded Pertunkaari
terrain. Class C1.

YPÄJÄNKYLÄ POND,

KURKI LEAN-TO SHELTER, RAUTARINNE
SLEDGING HILL AND KURJENPORTAAT
FITNESS STAIRS, Jokitie 5

Jaakkolantie 190
A new 9-hole course on sloping terrain, opened
in 2022.

A lean-to shelter near a lighted sledging hill,
equipped with firewood and an outhouse.
There are also fitness stairs in the area.

Ypäjänkyläntie 868
Ypäjänkylä pond is a small, sand-bottomed
groundwater pond that gets deep gradually.
Equipment: changing rooms, a children’s
playground and a volleyball course.

PIILIKANGAS, Koskentie 687
A small pond with a sandy beach and clean
water. Equipment: changing rooms and an
outhouse. In winter, ice swimming is also
available.

KOLI HUT, Kartanonkyläntie 562
A hut along a ski and hiking trail, and a horse
trail. Around 5 km from the sports field.
Equipped with firewood and an outhouse.

TALASTUPA SKI HUT, Vahteristontie 442
A hut for hikers and skiers. Around 6.5 km
from the sports field. Equipped with a fireplace,
a stove, firewood and an outhouse.
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LOIMIJOKI GOLF DISC GOLF COURSE,

OUTDOOR SPORTS FACILITIES
MAINTAINED BY YPÄJÄ
FITNESS TRAIL, Urheilutie 5
A lighted fitness trail around the Pertunkaari sports
field, with renewed outdoor gym equipment on its
route. The trails are 1.25 km and 2.25 km long. The
longer trail connects to an additional hiking trail,
along which you will find the Tolmi Lean-to Shelter
and an outhouse. A trampoline park in the vicinity.

HEVOSOPISTO
Opistontie 9, YPÄJÄ
p. 02 760 21 | www.hevosopisto.fi

Hevosopisto on hevosurheilun valtakunnallinen valmennuskeskus ja alan suurin oppilaitos,
joka sijaitsee Kanta-Hämeessä Ypäjällä. Hevosopisto on hevosalan osaamisen ja koulutuksen edelläkävijä, kouluttaen alalle vastuullisia
ammattilaisia. Hevosopisto järjestää hevosalan ammatillisen koulutuksen lisäksi mm.
kilpailuja ja tapahtumia, majoitus- ja ravintolapalveluita, valmennusta, kokous- ja elämyspalveluita sekä pitää ratsastuskoulua.
Welcome to the Equine College! You can book a room
in quality apartments or comfortable hostel. Book
riding lessons or watch and meet horses. Come and
enjoy nice countryside!

Jaakkolantie 190, YPÄJÄ
p.050 590 2470 | www.loimijokigolf.fi

Maalaismaisen idyllinen golfkenttä on toiminut Jaakkolan tilan mailla jo yli 30 vuoden
ajan. 18-väyläinen golfkenttä, harjoitusalueet,
Klubiravintola sekä vanhaan tallirakennukseen
remontoidut tunnelmalliset juhla- ja kokoustilat palvelevat golfareiden lisäksi monipuolisesti
myös muita asiakkaita.
Rakenteilla oleva uusi, 9-väyläinen kenttä
tarjoaa mahdollisuuden golfin lisäksi myös
frisbeegolfin harrastamiseen! Ota yhteyttä tai
tule käymään, niin löydetään juuri sinun tapasi
nauttia golfkentän tunnelmasta!

PAIJAN
MAATILAMAJOITUS

LEVOMÄEN
MAATILAMÖKIT

Köllintie 20, YPÄJÄ
p. 050 569 6945 | www.paija.fi

Katinhännäntie 198, YPÄJÄ
p.0400 845 589 | www.levomaentila.fi

Koe maaseudun hiljaisuus, silti ihan lähellä
kaikkea. Paijalla vastuullisuus ja slow food on
arkea. Oman keittiön herkulliset tarjoilut lähituotteista tehtynä kruunaavat päiväsi.

Aitoa maalaiselämää, mummolanostalgiaa
ja heinälatoromantiikkaa! Etsitkö majoitusta
perheelle tai kaveriporukalle?

Tämä onnistuu niin perhepiirissä tai halutessa
voit järjestää kokous- tai koulutustilaisuuden
tarvittaessa majoituksella.
Large function rooms for bigger or smaller special
events, celebrations and meetings with idyllic farmhouse accommodation.

An 18-hole golf course, driving ranges and a club
restaurant in country scenery.
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Perinnemaisemissa Ypäjällä sijaitsee kolme
erilaista maatilamökkiä, joissa jokaisessa on
oma puusauna ja halutessa on mahdollisuus
myös paljukylpyyn.
Rauhallinen sijainti ja laajat peltomaisemat
ympärillä takaavat rentouttavan lepopaikan.
Three different and cosy farm cottages at the village of
Ypäjänkylä only ten minutes drive from equine areas.

Y PÄ JÄ

LOIMIJOKI GOLF

HUMPPILA

Tiesitkö,
että Humppilan
asemalta on
linja-autoyhteys
Jokioisille ja
Forssaan?
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Humppila,
uniikki niin monella tavalla
Kooltaan pienessä, mutta maineeltaan suuressa Humppilassa riittää nähtävää. Kahden
valtatien risteyksessä 1970-luvulla rakennettu Humppilan lasitehtaan rakennus on edelleen
alueensa värikäs maamerkki. Sen ympärille on kasvanut kauppakeskittymä ravintoloineen,
joka palvelee matkailijoita ympäri vuoden.
Viehättävä kirkonkylä sijaitsee rauhallisesti hieman kauempana kakkostiestä. Tuulahduksen historiasta voi kokea vierailemalla Talvisen työläismökissä tai hyppäämällä museojunan
kyytiin. Kuntakeskukseen saapuu myös seudun ainoa raideyhteys. Humppilan rautatieasemalta kulkee juniin aikataulutettu linja-autoyhteys naapurikuntiin.

TALVISEN
TYÖLÄISMÖKKI

Kädentaidot ja luovuus ovat iso osa niin Humppilan historiaa, kuin nykypäivääkin. Taiteilijoiden ja eri alojen taitajien työtiloissa materiaalit saavat uusia uniikkeja muotojaan niin
koriste- kuin käyttöesineinäkin.

Asematie 6, HUMPPILA
p. 044 706 4444 / Humppilan kirjasto
Avoinna kesäsunnuntaisin
elokuun loppuun 12-16

Humppila, – unique in many ways

Talvinen on alkuperäiseen kuntoonsa jätetty
työläismökki, jossa kunnan halonhakkaajana
toiminut Kalle Talvinen asusti. Mökissä on
vanhan ajan esineistöä ja tunnelmaa.

Small in size but big in reputation, Humppila has plenty to offer. The Humppila Glassworks
building, built in the 1970s at the junction of two national roads, is still a colourful landmark
of the area. It is surrounded by a shopping centre with restaurants, which serves tourists all
year round.
The picturesque village has a peaceful location just off the National road 2. You can get a
glimpse of history by visiting the Talvinen Cottage or hopping on the museum train. The
only rail link in the region is also to the municipal centre. Humppila railway station has bus
connections to neighbouring towns, which are scheduled with the train services.

Ei sisäänpääsymaksua.
The old workingman’s home is open on summer
Sundays until the end of August. Free entrance.

Craftsmanship and creativity are a major part of Humppila, both historically and in the present
day. In the workrooms of artists and skilled workers of different fields, materials take on new
unique shapes as both decorative and utility items.

HUMPPILAN KIRKKO
Koivistontie 15, HUMPPILA | p. 03 437 7700
Avoinna kesäsunnuntaisin klo 11-15

Kirkko edustaa jyhkeää kansallisromanttista tyyliä yhdessä kauniiden lasimaalausten kanssa.
The national romantic style church was built was
1922 and has identical sister church in Karelia.
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KAUPPILAN
PERINNETILA
Kauppilantie 8, HUMPPILA
p. 044 706 4444 / Humppilan kirjasto.
Avoinna kesäsunnuntaisin elokuun loppuun 12-16

Tila toimii talonpoikaismuseona ja juhlien
viettopaikkana ja tuo tuulahduksen menneestä.
Perinnetilan talonpoikaismiljööseen kuuluu
päärakennus, navetta, aitta ja tuulimylly.
Ei sisäänpääsymaksua.
Kauppila yeoman’s farm setting is open on summer
Sundays until the end of August. Free entrance.

HUMPPILA

Humppilan kivikirkko vihittiin käyttöön 1922.
Kirkko haluttiin valmiiksi mahdollisimman
nopeasti ja sen takia piirustuksiksi hyväksyttiin Josef Stenbäckin valmiit piirrokset, joita
oli käytetty Terijoen kirkon rakentamiseen
Karjalan kannakselle. Eli Humppilan kirkolla
on sisarkirkko Karjalassa.
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UIMARANTOJA

KOIVISTONLAMMI, Iisakinkuja 3
Humppilan keskustassa sijaitseva Humppilan
Riviera, eli Koivistonlammi on 2,5 hehtaaria
suuri, hiekkarantainen uimapaikka. Varustetaso: pukuhuoneet, wc, beachvolley-kenttä,
lastenallas, laituri ja hyppyteline.

•w

FRISBEEGOLFRATOJA

HUMPPILA DISCGOLFPARK, Maurinpolku

KUNTORADAN LAAVU, Rinnekuja

Humppilan frisbeegolfrata sijaitsee Kirkkoharjun jylhässä maastossa aivan kuntakeskuksen
tuntumassa kuntoradan lomassa. Radalta löytyy
8 väylää ja rata on maastoltaan haastava.

Kirkkokulman ulkoilureitin varrella, Rinnekujan yhdysreitin varrella sijaitseva ulkoilulaavu.

VENÄJÄNLAMMI, Porintie 599

0

SWIMMING
BEACHES

KOIVISTONLAMMI BEACH, Iisakinkuja 3
Koivistonlammi in central Humppila is a
2.5-hectare sandy beach also called Riviera
of Humppila. Equipment: changing rooms, a
toilet, a beach volley course, a children’s pool,
a jetty and a diving tower.

KUNTORATA, Koivistontie 22,
parkkialueelle käynti Humppilantien kautta
1,8 km mittainen valaistu kuntorata harjumaastossa. Radan lähtöpiste on Kirkonkulman
koululla. Talvisin rata on hiihtokäytössä.

DISC GOLF
COURSES

SILVALAN LEIKKI- JA LIIKUNTAPUISTO,
Kisakuja, kunnantalon vieressä
Silvalan puiston välineistö toimii matalan
kynnyksen harjoittelupaikkana ikäihmisille ja
tarjoaa myös riittäviä haasteita motivoimaan
kaiken kuntoisia käyttäjiä.

LEAN-TO
SHELTERS AND
CAMPFIRE SITES

HUMPPILA DISCGOLFPARK, Maurinpolku

FITNESS TRAIL LEAN-TO SHELTER, Rinnekuja

Humppila disc golf park is located in Kirkkoharju ridge right beside center of municipality and fitness trail. 8-hole has a challenging
terrain.

A lean-to shelter on the Kirkkokulma walking
trail, along the connecting Rinnekuja trail.

KAUPPILA LEAN-TO SHELTER
A lean-to shelter on the edge of Murtosuo,
along the walking trails.

MYLLYNKULMA LEAN-TO SHELTER

A ridge pond along the national road with a
fenced children’s pool, a large jetty and a diving
tower. The beach is equipped with changing
rooms and a toilet.

HUMPPILA

Murtosuon laidalla kävelyreittien varrella
sijaitseva ulkoilulaavu.
Laavu sijaitsee Myllynkulman tiellä lähellä
Myllykalliota. Kyltti opastamassa.

VENÄJÄNLAMMI BEACH, Porintie 599

OUTDOOR SPORTS FACILITIES
MAINTAINED BY HUMPPILA

KAUPPILAN LAAVU

MYLLYNKULMAN LAAVU

Valtatien läheisyydessä sijaitseva harjulampi,
jossa on aidattu lastenallas, iso laituri ja hyppytorni. Uimarannalla on pukusuojat ja wc.

HUMPPILAN KUNNAN
YLLÄPITÄMÄT
ULKOLIIKUNTAPAIKAT

LAAVUJA JA
NUOTIOPAIKKOJA

The lean-to shelter is located on Myllynkulmantie near Myllykallio. There is a sign guiding
you to the lean-to shelter.

FITNESS TRAIL,

SILVALA PLAY AND SPORTS PARK,

Koivistontie 22,
access to the parking area via Humppilantie
1.8 km long lighted fitness trail in a ridged
terrain. The fitness trail starts at Kirkonkulma
school. In winter, the trail is used for skiing.

Kisakuja, kunnantalon vieressä
The equipment in Silvala Park provide a
low-threshold exercise facility for older people
and also offers a sufficient challenge to motivate users of all fitness levels.
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TAIDEMAKASIINI ITU
Perkiöntie 13, HUMPPILA
Taideyhdistys ITU ry
p. 040 823 2072 | www.taideitu.net
Avoinna 4.-17.7.2022 11-17

Kesänäyttelynä "Käden Tieto".
Näyttelyssä 15 taiteilijaa ilmaisee käden
tietoaan maalauksen, kuvanveiston, piirustuksen, valokuvan ja muiden ilmaisukeinojen avulla.
A summer exhibition with paintings, sculptures,
drawings, photographs and other means of expression from 15 different artists.

KAHVILA-RAVINTOLA
CAFÉ LASIKELLO

HOTELLI-RAVINTOLA
OTSOLAN HOVI

Lasitehtaantie 5, HUMPPILA
p. 03 437 8580 | www.cafelasikello.fi
Avoinna joka päivä 8-20

Otsolantie 20, HUMPPILA
p. 03 424 0800, 040 748 8003
www.otsolanhovi.fi

Mukava koko perheen ruokapaikka! Makoisaa,
kokonaan itsetehtyä ruokaa maankuulusta
Herkkupöytä-buffetista joka päivä klo 11-17.
Á la carte -annoksia, pizzoja, hampurilaisia,
kebab-annoksia, hyvää kahvia ja leivonnaisia,
pikkusuolaisia sekä makeisia. Yli 100 asiakaspaikkaa. Anniskeluoikeudet. Mahdollisuus
yksityistilaisuuksiin ja kokouksiin.

Majoitusta viihtyisissä hotellihuoneissa.

A pleasant family restaurant in Humppila. Delicious
buffet food served every day 11-17. Also menu à la
carte, pizza, hamburger, kebab, coffee, pastries and
wide selection of sweets.

Palvelut kaikkiin tilaisuuksiin; syntymäpäivät,
sukujuhlat, pikkujoulut, kokouspalvelut. Aito
maalaisravintola herkullisine perinnepöytineen takaa onnistuneen elämyksen.
Lounas on katetuna arkisin ke, to, pe
klo 11-14.30 ja sunnuntaisin klo 12-15.
A cosy country hotel with easy access to major roads.
A delicious lunch is served on Sundays, Wednesdays,
Thursdays and Fridays.

URPOLAN KARTANO
Leena ja Mikko Kylämarkula
Perkiöntie 14, 31640 HUMPPILA
p. 0500 121 160 | www.urpolankartano.fi | www.viikinkisauna.fi | www.tilkkutex.fi

Lähes 100-vuotiaassa kartanossamme tunnelmalliset ja upeat puitteet mieleenpainuville
pienille ja isoille juhlille tilauksesta, jo lähes
40 vuoden kokemuksella. Mahtavan miljöön
ja kauniin luonnon keskellä. Unelmien juhlat
kruunataan herkullisilla oman keittiömme
tarjoiluilla.

MAJOITUSTA VIIHTYISISSÄ
HIRSIMÖKEISSÄ

TILKKUTEX
Oiva retkikohde maankuulu aarreaitta, josta
löytyy laaja valikoima kankaita, tarvikkeita ja
tilkkutyökirjoja. Näytteillä vanhanajan tyylinen iso nukkekoti. Myös verkkokauppa.
A delightful destination for group visits inroducing
rural peasant culture. Old manor house is a venue for
small and larger celebrations. Enjoy seven unique
saunas in Sauna World with special meals. Tilkkutex
is a widely known specialized for patchwork materials.

VIIKINKISAUNA
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HUMPPILA

Tule saunomaan tarunomaiseen Saunamaailmaan, jossa lämpiää tilauksesta 7 erikoista
saunaa sekä Kuumakylpy Viikinkilaiva Helka
ja Höyrykylpy Obelix. Myös pöytä notkuu
herkkuja tilauksen mukaan. Vuoden Polttaripaikka -palkinto 2019!

KENKÄMAAILMA
& TUKKAPÖLLY
Lasitehtaantie 2, HUMPPILA
p. 050 372 3330 | www.kenkamaailma.fi
p. 050 468 4388 | www.tukkapolly.fi

Suomen suurimmalla kenkävalikoimalla
varustetun Kenkämaailman aarteisiin kannattaa tulla tutustumaan kauempaakin! Vuosien
kokemuksella ja ammattitaidolla valittujen,
mukavien ja laadukkaiden kenkien lisäksi
löydät nahkatakkeja, laukkuja, hansikkaita
sekä muita asusteita.
Kenkämaailman kanssa saman katon alta löydät
koko perheen parturi-kampaamo TukkaPöllyn. Lempeää tukkapöllyä saa vanha kampauksesi, joka loihditaan uuteen uskoon toiveitasi
kuunnellen. Kutrejasi hellitään ammattilaisen
ottein korkealaatuisilla hiustuotteilla – tyylistä
tinkimättä.
Finland’s largest selection of shoes! High-quality
shoes, leather jackets, handbags, gloves and other
garments. In the same building, there is a hair salon
for the whole family.

KAUPPAKESKUS
HUMPPILAN LASI
Lasitehtaantie 5, HUMPPILA
www.humppilanlasi.fi
Avoinna joka päivä 8-20

ENEMMÄN KUIN
TAUKOPAIKKA
JO 50 VUOTTA!

HUMPPILA

Sinua palvelevat laadukkaat erikoisliikkeet mm.
Iittala Outlet, Marimekko outlet, Auringon
Kirja- ja Paperipuoti, Kahvila-ravintola Café
Lasikello, Apteekki Humppilan Lasi, Finlayson
popup, Hanx ja Vallila Pop-Up.
Liikevalikoimasta löydät kauden muodikkaimmat
asut, astiat, apteekin palvelut sekä muut laadukkaat tuotteet koko perheelle. Kauppakeskukseen
on helppo ja nopea poiketa ostoksille tai vaikkapa
syömään, jos matkalla on nälkä yllättänyt. Runsaasti
parkkitilaa henkilöautoille ja busseille sekä sähköautojen latauspisteitä ja SmartPost -automaatti!
Shopping center filled with unique shops and good
service. Open daily.
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Konsertteja,
perinnepäiviä, markkinoita
ja urheilutapahtumia 2022

Tapahtumamuutokset ovat
mahdollisia.
Seuraa tapahtumien
tiedottamista.

Summer events 2022
TOUKOKUU / MAY
7.5. Rompetori klo 9-14 Pilvenmäellä
/ Flea market for vehicle parts at
Pilvenmäki, Forssa
14.5. Harrasteajoneuvotapahtuma klo 10
Yrittäjäkaaressa / Motor vehicle event at
Yrittäjänkaari, Forssa.
15.-22.5. Forssan seudun hevosviikko /
Horse week in Forssa region
www.hippolis.fi/forssan-seudun-hevosviikko

21.5. Kukkamarkkinat ja Forssa -päivä
klo 8-14 kauppatorilla / Flower Market at
Forssa market place.

21.-22.5. Hevosopiston Valjakkokisa /
Competition in carriage driving at Equine
College, Ypäjä. www.hevosopisto.fi

21.5. Leivontapäivä klo 11-17 Korteniemessä,
Liesjärven kansallispuistossa / Baking day
at Korteniemi Heritage Farm in Liesjärvi
National Park, Tammela.
www.luontoon.fi/korteniemi

26.5. Forssan Suurmarkkinat klo 1018 kauppatorilla / Market fair at Forssa
market place. www.markkinat.net

21.5. Pilvenmäki Special ja Pilvenmäki
Maraton -ravit klo 13 Pilvenmäen
ravikeskuksessa / Trotting race at
Pilvenmaki Trotting Race Centre, Forssa.
www.pilvenmaki.fi

FORSSAN SEUDUN
HEVOSVIIKKO 15.–22.5.
Hippolis ry | p. 045 111 7754 | www.hippolis.fi

Forssan seudun hevosviikolla hevosen voi nähdä ja tuntea seutukunnalla mitä
erilaisimmissa paikoissa.
Hevosviikko alkaa 15.5. Forssan keskustan hevoskulkueella ja päättyy 22.5.
Hevoset Forssassa -tapahtumaan Myllypuistossa. Viikon aikana hevoset
vierailevat päiväkodeissa, kouluilla ja palvelutaloilla. Tallit järjestävät avoimia ovia. Pilvenmäellä ravataan ja Hevosopistolla kisataan ratsastuksessa
sekä tutustutaan perinnelaitumiin.
Lisätietoja ja tarkemmat tiedot Hevosviikon tapahtumista löydät osoitteesta
www.hippolis.fi/forssan-seudun-hevosviikko
Hevosviikko toteutetaan yhteistyössä seudun yrittäjien, yhdistysten ja harrastajien kanssa. Tapahtuma on saanut rahoitusta Lounaplussan Vipinä -hankkeesta.
Horse week in the Forssa region 15.-22.5.2022. Discover the horses in many different
places during the week: Starting with horse parade in Forssa city centrum and ending
with horse activities and shows in Myllypuisto -park in Forssa. More information:
www.hippolis.fi/forssan-seudun-hevosviikko/
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28.5. Forssa Unplugged ilmaiskonsertti
klo 13-18 Yhtiönpuistossa / Open-air
concert in Yhtiönpuisto park, Forssa.
www.kultturiaxel.fi

KESÄKUU / JUNE
2.6. Kesän värit -konsertti klo 18 Forssan
kirkossa / Concert at Forssa church.
5.6. Minkiön mobiilipäivä ja kesän
liikennekauden avajaiset Minkiön
asemalla Jokioisten Museorautatiellä /
Vintage vehichle gathering at Museum
Railway Station in Minkiö, Jokioinen.
www.jokioistenmuseorautatie.fi
5.6. Korteniemen perinnepäivä
ja kevätjuhla klo 12-16 Liesjärven
kansallispuistossa / Tradition day and
Spring Celebration at Korteniemi
Heritage Farm in Liesjärvi National Park,
Tammela. www.luontoon.fi/korteniemi
9.6. Bella Notte – unohtumaton ilta
konsertti klo 18 Ypäjän Musiikkiteatterilla /
Concert at Ypäjä Musical Theatre.
www.ypajanmusiikkiteatteri.fi
9.6. Helsingin tuomiokirkon poikakuoro
Cantores Minores klo 19 Forssan kirkossa /
Cantores Minores choir at Forssa church.
11.6. Humppila-päivä ja Tractor pulling
SM-osakilpailu / Humppila Day & Tractor
pulling national completition.
www.humppila.fi
14.-17.6. Hevosopiston Kisaviikko
koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa /
Competition Week at Equine College,
Ypäjä. www.hevosopisto.fi
17.-18.6. Musica Kalevi Aho -kamarimusiikkifestivaali / Chamber Music
Festival, Forssa. www.musicakaleviaho.fi
17.-19.6. Hevosopisto Summer Festival / at
Equine College, Ypäjä. www.hevosopisto.fi
18.6. Forssan Suvi-Ilta, juoksu- ja
pyöräilytapahtuma alkaen klo 9.00 /
Marathon and sport event, Forssa and
Tammela. www.suvi-ilta.fi
18.-19.6. Heinämessut Forssan Kutomolla
/ Summer Fair at the old Weavery area,
Forssa. www.heinamessut.fi
25.-26.6. Korteniemen Juhannus klo 11-17
Liesjärven kansallispuistossa / Tradition
day and Spring Celebration at Korteniemi
Heritage Farm in Liesjärvi National Park,
Tammela. www.luontoon.fi/korteniemi

29.6. Lounais-Hämeen Musiikkipäivien
kesäfestivaalin avajaiskonsertti klo 17
Työväentalolla / Opening Concert of
Lounais-Hämeen Musiikkipäivät at
Community House, Forssa.
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
29.6. Kesäillan jazz-konsertti klo 20 ravintola
Vanha-Norrilla Kaukjärvellä / Jazz Concert
at restaurant Vanha-Norri, Tammela.
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
30.6. Barokin Mestareita – musiikkia
Italiasta ja Saksasta klo 19 Forssan kirkossa
/ Baroque music at Forssa church.
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
30.6. Kesäillan jazz II –konsertti klo 20
Urpolan kartanolla / Jazz Concert at
Urpola manor, Humppila.
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi

HEINÄKUU / JULY
1.7. Orchestra da Camera di Mantova
(Italia) klo 19 Forssan kirkossa / Concert at
Forssa church.
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
2.7. Suuri piknik –konsertti klo 15
kartanonpuistossa / Open air concert at
Manor park, Jokioinen.
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
3.7. Filippo Faesin (Italia) Schubert-luento
ja pianokonsertti klo 19 Työväentalolla /
Schubert lecture and piano concert at
Community House, Forssa.
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
3.7. Minkiön Maalaistori Jokioisten
Museorautatien Minkiön asemalla /
Farmers´s market at Minkiö Museum
Railway Station, Jokioinen.
www.jokioistenmuseorautatie.fi
3.7. Hunnarin Hapotus -polkujuoksu
klo 12 / Extreme running event, Forssa.
www.oxroadultra.com
4.7. Quartetto di Cremonan (Italia)
konsertti klo 19 Jokioisten kirkossa /
Concert at Jokioinen church.
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
5.7. Quartetto di Cremonan (Italia)
konsertti klo 19 Työväentalolla / Concert at
Community House, Forssa.
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
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6.7. Kansanmusiikkiyhtye Tallari klo 19
Kauppilan perinnetilalla / Folk music
ensemble at Kauppila traditional farm,
Humppila.
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
7.7. Laulu- ja kamarimusiikkikurssin
loppukonsertti klo 19 Työväentalolla /
Closing Concert of the courses in singing
and chamber music at Community
House, Forssa.
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
9.7. Kansanmusiikkia kansanpuistossa
-konsertti klo 12 alkaen Saaren
kansanpuistossa / Folk music in Saari Folk
park, Tammela.
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
9.7. Heinäpäivä klo 11-17 Korteniemessä,
Liesjärven kansallispuistossa / Hay Day
at Korteniemi Heritage Farm in Liesjärvi
National Park, Tammela.
www.luontoon.fi/korteniemi
16.7. Norri Rock & Blues klo 18 ravintola
Vanha-Norrilla Kaukjärvellä / Rock &
Blues event at restaurant Vanha-Norri in
Kaukjärvi village, Tammela.
www.mokkermeija.fi/vanha-norri
17.7. Jukka Kuoppamäen 80-v kesäkonsertti klo 14 Ypäjän Musiikkiteatterilla /
Concert at Ypäjä Musical Theatre.
www.ypajanmusiikkiteatteri.fi
20.7. Lasten perinnepäivä klo 1117 Korteniemessä, Liesjärven
kansallispuistossa / Children´s Tradition
Day at Korteniemi Heritage Farm in
Liesjärvi National Park, Tammela.
www.luontoon.fi/korteniemi
22.-24.7. Portaan Nahkurinverstaan
taidekesä -tapahtuma / The Porras
Tannery´s Art Event, Tammela.
www.nahkurinverstas.fi
23.7. XXXII Bella Italia – italialaisia
ajoneuvoja klo 11-15 Mustialassa / Italian
vehicle gathering in Mustiala, Tammela.
www.elisanet.fi/bella.italia
29.-30.7. Holjat terassi kauppatorilla /
Music Terrace at the market place, Forssa.
www.holjat.fi

LOUNAIS-HÄMEEN
MUSIIKKIPÄIVÄT 29.6.–10.7.
www.lounaishameenmusiiikkipaivat.fi | Liput lippu.fi:stä.

Lounais-Hämeen Musiikkipäivät järjestää taas
korkealuokkaisen musiikin kesäfestivaalin
Forssan seudulle.
Alkumaustetta festivaalille antaa Helsingin tuomiokirkon 70 vuotta sitten perustettu
poikakuoro Cantores Minores Hannu Norjasen
johtamana Forssan kirkossa 9.6.
Muilta osin festivaali käynnistyy 29.6. ja
jatkuu 10.7. asti. Luvassa on päivittäin upeita
konsertteja eri puolilla Lounais-Hämettä ja
naapurikunnissakin. Suurimmat yksittäiset
festivaalitapahtumat ovat ohjelmassa 2.7.
Jokioisten Kartanonpuiston konsertissa sekä
9.7. Saaren kansanpuiston kansanmusiikkijuhlassa. Kartanonpuistossa tarjolla on sekä
suuren sinfoniaorkesterin että rytmimusiikkisektorin sointia.

muun muassa maailman jousikvartettien eliittiin lukeutuva Quartetto di Cremona italiasta,
Suomalainen barokkiorkesteri, italialainen
pianisti Filippo Faes, oopperalaulaja Waltteri Torikka sekä klassinen kitaristi, säveltäjä,
pedagogi ja taidemaalari Juan Antonio Muro,
joka ripustaa festivaalin ajaksi töistään näyttelyn Forssan työväentalolle.
Festivaalin tarjontaan vuodesta 1992 vakiintuneet Kesäillan Jazzit soivat Ravintola
Vanhan Norrin miljöössä Tammelassa sekä
Urpolan Kartanolla Humppilassa. Tunnelman takaa perinteikäs ja nimensä mukaisesti
huutoonsa vastaava Kesäillan Yöjazz All Stars
-kokoonpano.
Music festival with daily concerts around Forssa
region from 29.6. to 10.7. International artists.

12-päiväisen festivaalin esiintyjänimiä ovat
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29.-31.7. Kuninkuusravit Pilvenmäen
ravikeskuksessa / Finnhorse Trotting
Championship event at Pilvenmäki
Trotting Race Centre, Forssa.
www.kuninkuusravit.fi

10.-14.8. Esteratsastuksen Suomen
mestaruuskilpailut Hevosopistolla /
National Championship of show-jumping
at Equine College, Ypäjä.
www.hevosopisto.fi

31.7. Wanhan ajan Lelumarkkinat klo 9-15
Työväentalolla / Vintage Toy Market at
Community House, Forssa.
www.nukkekotivainola.fi

13.8. Rautainen ilta ja rautakankikävelyn
MM-kisat klo 17-01 Mustialassa / World
Championship of nordic walking with
iron bars in Mustiala, Tammela.
www.rautainenilta.fi/rautakankikavely

ELOKUU / AUGUST
6.-7.8. Hakkapeliittatapahtuma klo 9.4516 Tammelan kirkolla ja Mustialassa /
Hakkapeliitta event with 17th century
athmosphere in the church and at
Mustiala, Tammela.
www.ns.aura.fi/hakkapeliittatapahtuma
7.8. Pick Nick -harrasteajoneuvotapahtuma klo 6-17 Pilvenmäen
ravikeskuksessa / Motor vehicle event at
Pilvenmäki Trotting Race Centre, Forssa.
www.pick-nick.com

14.8. Virsijazz klo 16 Forssan kirkon pihalla
/ Religious jazz at church yard, Forssa
18.-21.8. Nuorten hevosten Festivaali
-esteratsastuskilpailu Hevosopistolla
/ Festival for young horses at Equine
College, Ypäjä. www.hevosopisto.fi
20.-21.8. Kirppiskierros klo 10-16 Tammelan
kylissä / Tour of flea markets in Tammela
villages. www.tammela.fi

HAKKAPELIITTATAPAHTUMA 6.–7.8.
Tapahtumapaikkana Tammelan kirkko pihamaineen ja Mustiala
www.nsaura.fi/hakkapeliittatapahtuma

Eletään elokuuta 1632, kun kuningas Kustaa
II Adolf tarvitsee lisää sotilaita taistelemaan
Saksanmaalle kuninkaan ja oikean uskon
puolesta. Lounaishämäläisestä Tammelan
pitäjästä lähetetään miehiä, eikä aina suinkaan vapaaehtoisesti.
Vuoden 2022 tapahtuman teemana on ”Perhe
1600-luvulla”. 6.–7.8. ohjelmassa on luvassa
perinteen mukaisesti juhlapuheita, musiikkia
ja näytelmää. Uuttakin ohjelmaa on luvassa,
kuten lasten puuha-alue, jossa hypätään 1600luvun lasten maailmaan.

puolisonsa Maria Eleonoran ja hoviväkensä kera.
Hakkapeliittasotilaiden elämään voi tutustua
Hakkapeliittasotilaiden leirissä ja ratsuväen
esityksiin ratsuväenkentän näytöksissä.
Päivän aikana makuja voi maistella 1600luvun pitopöydässä ja sahtia tai viinin makuja
voit maistella sahtikojussa.
Hakkapeliittatapahtumaa on vaikea sanoin
kuvailla. Se pitää jokaisen itse kokea.
Tapahtuma on Tammelan Nuorisoseura Aura
ry:n vuoden mittaisen talkootyön tulos.

Viikonlopun aikana voit 1600-luvun ainutlaatuisella torilla tavata lähes 200 kauppiaista ja
kädentaitajaa eri puolilta Suomenmaan.

Tapahtumasta tulevalla tulolla ylläpidetään
vuonna 1932 valmistunutta seuran taloa, Auran
Pirttiä, missä kaikenikäisille seuralaisille on
tarjolla kerhotoimintaa ympäri vuoden.

Torikauppiaat, esiintyjät ja osa vierailevasta
rahvaasta ovat pukeutuneena 1600-luvun asuihin. Torielämässä on mukana myös hänen
majesteettinsa kuningas Kustaa II Adolfin,

Hakkapeliitta festival takes place in Tammela
6.-7.8.2022. The venues include the church and its
surroundings and Mustiala old manor area, where the
market stalls and side shows take you back to the 1600s.
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22.-28.8. XXIII kansainväliset Forssan
Mykkäelokuvafestivaalit Elävienkuvien
teatterilla / 23rd International Silent Film
Festival, Forssa. www.forssasilentmovie.com
27.8. Ratapihan vahvin –voimalajikilpailu
klo 11-15 Minkiön asemalla / Strongest
Man completiton at Minkiö Museum
Railway Station, Jokioinen.
www.jokioistenmuseorautatie.fi
27.8. Suomen Luonnon Päivän
Metsäjamit klo 10-15 Saaren
kansanpuistossa / Finland´s Nature
Day´s music event at Saari Folk park,
Tammela
27.8. Rukiinpuintia klo 1117 Korteniemessä, Liesjärven
kansallispuistossa / Rye threshing at
Korteniemi Heritage Farm in Liesjärvi
National Park, Tammela.
www.luontoon.fi/korteniemi

27.-28.8. Kansainvälinen kaikkien
rotujen koiranäyttely klo 9- Pilvenmäen
ravikeskuksessa / International Dog
Show at Pilvenmäki Trotting Race Centre,
Forssa.

SYYSKUU / SEPTEMBER
1.-4.9. Suomenratsujen Kuninkaalliset
Hevosopistolla / The best finnhorses in
dressage and show jumping at Equine
College, Ypäjä. www.hevosopisto.fi
3.9. Mika ja Turkka Malin Vysotsky –
konsertti Urheilutalo Feeniksissä /
Concert at Feeniks Sport Centre, Forssa.
www.kulttuuriaxel.fi
4.9. Syksy alun jazz-konsertti Tietotalolla /
Jazz concert at Tietotalo, Jokioinen.
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
10.9. Kulttuuriympäristöpäivä klo 11-17
Korteniemen perinnetilalla Liesjärven
kansallispuistossa / Cultural environment
day at Korteniemi heritage farm in
Liesjärvi National park, Tammela.
www.luontoon.fi/korteniemi

ELÄVIENKUVIEN TEATTERI
Keskuskatu 1, FORSSA
p. 040 548 2022, 050 597 7760 | www.elavienkuvienteatteri.fi

Tervetuloa Suomen vanhimpaan toimivaan elokuvateatteriin, joka on täysin digioitu. Teatterissa
on viikottaista ohjelmaa elokuvan, oopperin ja baletin ystäville. Teatterilla myös erilaisia teemaviikkoja ja teatteria vuokrataan myös yksityistilaisuuksiin ja kokouksiin. Elävienkuvien teatteri
toimii 22.-28.8.2022 kansainvälisten mykkäelokuvafestivaalien näyttämönä.
The oldest cinema in use in Finland. Fully modernized cinema suits also for private events and conferences.

10.9. Syysajo klo 13-22.40 Jokioisten
Museorautatiellä / Autumn ride at
Jokioinen Museum Railway.
www.jokioistenmuseorautatie.fi
16.9. Juice Originals feat. Riku Nieminen
klo 19 Urheilutalo Feeniks / Concert at
Feeniks Sport Centre, Forssa.
www.kultuuriaxel.fi
25.9. String together -elektroakustisen
musiikin konsertti klo 19 Työväentalolla
/ Eletro acoustic music at Community
House, Forssa.
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi

FORSSAN TEATTERI
Torikatu 8, Forssa
p. 040 569 6897, 050 303 2462 | www.forssanteatteri.fi

Forssan Teatteri on harrastajateatteri, joka on toiminut nykyisessä muodossa vuodesta 1980 asti.
Teatterin tavoitteena on tarjota laadukkaita ja mieleenpainuvia kulttuurielämyksiä lähialueen
asukkaille. Teatteri elää ajan hengessä menneitä unohtamatta, ja viime vuosina tuotannossa
onkin haluttu painottua erityisesti kotimaiseen nuoreen draamaan. Näyttämölle valmistuu joka
vuosi jotain lapsille ja aikuisille – varmasti jotain jokaiselle.
Tervetuloa teatteriin! Katsojan osana on teatterissa olla se jännittäjä. Mitä seuraavaksi tapahtuu?
Forssa theater is amateur theater offering variety drama and comedy plays during autumn and spring season.
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FORSSAN SEUDUN KESÄTEATTERIT
Summer theatres in Forssa region

28.5.-19.6.
Teatterin Tuntemattoman suurteos “Tuntematon sotilas” Jokioisten vanhalla höyläämöllä.
www.teatterituntematon.fi
3.-11.6.
Torron Teatterin musiikkikomedia “Torron Tiktaattori” Keski-Pompun pihapiirissä Tammelassa
4.-19.6.
Kyläsepän teatterin parisuhdekomedia ”Tässäkö tää sit on?” Jokioisten Luodesuolla.
www.kylaseppa.com
15.6.-9.7.
Ypäjän Musiikkiteatterilla hittimusikaali “Vuonna 85”
www.ypajanmusiikkiteatteri.fi
7.-8.7.
Kyläsepän teatterin vierailijoina Ville & Harri sekä Sini & Simi esityksellään ”Kesäillan FARSSI” Jokioisten
Luodesuolla. www.kylaseppa.com
9.7.
Kyläsepän teatterin vierailijoina Hassut Haahkat esityksellään ”Pysäkki” Jokioisten Luodesuolla.
www.kylaseppa.com
10.7.
Kyläsepän teatterin vierailijana Lastenteatteri Kisällikerho ja satunäytelmä Jokioisten Luodesuolla.
www.kylaseppa.com
14.-15.7.
Lounais-Hämeen Pirtillä Ville & Harri sekä Sini & Simi esityksellään ”Kesäillan FARSSI”.
16.-17.7.
Kyläsepän teatterin “Onni löytyy etsimättä” Jokioisen Luodesuolla.
www.kylaseppa.com
21.-24.7.
Kyläsepän teatterin laulunäytelmä ”Mamma teki aina niin” Jokioisten Luodesuolla.
www.kylaseppa.com
27.7.-11.8.
Kyläsepän teatterin laulunäytelmä “Lomalla” Jokioisten Luodesuolla.
www.kylaseppa.com
20.8.
Lailan tähtihetket -laulunäytelmä klo 15 Ypäjän Musiikkiteatterilla.
www.ypajanmusiikkiteatteri.fi
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YPÄJÄN
MUSIIKKITEATTERI
Jaakkolantie 2, YPÄJÄ | p. 044 238 0872
Lisätiedot ja liput: www.ypajanmusiikkiteatteri.fi

HITTIMUSIKAALI VUONNA 85
Lähde mukaan aikamatkalle kultaiselle 80-luvulle!
Manserockin järkäleet Eppu Normaali, Popeda ja Juice
tahdittavat rock-uskottavaa komediaa, josta ei vauhtia
puutu – romantiikkaa unohtamatta.
Laadukas ohjelmisto, elävä musiikki, näyttävät joukkokohtaukset – näistä on Ypäjän Musiikkiteatteri tehty. Tämä
ammattilaisvetoinen harrastajateatteri tunnetaan erinomaisista puitteistaan. Väliajalla ja ennen esitystä käytössäsi ovat
monipuoliset väliaikapalvelut viihtyisässä Ypäjän kotiseutumuseon miljöössä. Katettu katsomo takaa onnistuneen
elämyksen säästä riippumatta. Teatterialue on esteetön.
Näytökset 15.6.–9.7.2022. Esitystä ei suositella alle 12-vuotiaille.
Ypäjän musiikkiteatteri is an amateur theatre lead by professional
directors. The theatre presents musicals with live orchestra. In
summer 2022 Ypäjän musiikkiteatteri presents a play "Vuonna 85",
which contains lot of finnish rock music from 80's. The presentation language is Finnish.

See more
information:
visitforssaregion.f

VISIT
FORSSA
REGION

Vuonna 85 -esityksessä näyttelevät mm. Sampo Lepistö ja Maria Eklund.
Kuva: Pirre Bono, kuvauspaikka: Karrinpuomi, Ypäjä.

KYLÄSEPÄN TEATTERI
Luodesuontie 97, JOKIOINEN
p. 044 321 5232 | www.kylaseppa.com

KYLÄSEPÄN KESÄ
Paljon hyvää ja sydämelistä katsottavaa tarjolla
tänäkin kesänä! Parisuhdekomedia ”Tässäkö
tää sit on”, laulunäytelmät ”Mamma teki aina
niin” ja ”Lomalla” sekä festarikappale ”Onni
löytyy etsimättä”.
The outdoor theatre’s summer programme includes
a relationship comedy, a musical and a festival piece.
The performance is held in Finnish.
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Hevoselämyksiä

FORSSAN SEUDULL A

Horse experiences; trotting races & competitions,
stables & riding.
FORSSA
PILVENMÄEN RAVIRATA
www.pilvenmaki.fi

Erilaisia hevosaiheisia ohjelmapalveluita mm.
raviohjastusta tandem -kärryjen kyydissä ja
raviaiheinen pakohuonepeli. Ravipäivien aikana
lähtöauto -kyydityksiä ja Raviurheilu tutuksi
-kierroksia. Ravintola-, kokous-, juhla- ja
tapahtumapalvelut.

KORTENIEMEN PERINNETILA
www.luontoon.fi/korteniemi

Kesäisin Korteniemessä käyskentelevät
suomalaisten alkuperäisrotujen kotieläimet:
hevonen, lehmät, lampaat sekä kanat ja kukko.

WEST WIND RANCH
www.facebook.com/westwindranch01

PUOLIKUUN PONITALLI

Ratsastustunteja este- ja kouluratsastuksessa.
Erikoisuutena on opetusta myös lännenratsastuksessa.

www.puolikuun-ponitalli.fi

ROBLE VERDE DRESSAGE

Ponikerhoja, ratsastusta, erilaisia kursseja
sekä päiväleirejä lapsille ja nuorille koulutetuilla pikkuponeilla.

TAMMELA
SIMILÄN RATSUTILA
www.similanratsutila.fi

Ratsastustunteja ja sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Mahdollisuus myös talutusratsastukseen ja pienryhmien tilaisuuksiin, esim.
syntymäpäivien viettoon tallilla. Tiloja vuokrataan valmennukseen ja kilpailuihin.

www.maaritmetsanoja.wixsite.com/robleverde

Yksilöllistä ratsastuksen opetusta osaavilla
P.R.E. -hevosilla jo aikaisempaa ratsastuskokemusta omaavalle juniori- ja senioriratsastajalle. Opetusta ja valmennusta kaiken tasoisille
ratsukoille. Kentän vuokrausmahdollisuus.

JOKIOINEN
ANUN ARKKI
www.facebook.com/Anun-Arkki-495167860630355

RATSUKANKAAN TALLI

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa, leirejä ja
kursseja lapsille sekä aikuisille. Harrastetunteja pienryhmissä.

www.ratsukankaantalli.tarinoi.fi

LINTUPAJUN HEVOSTALLI

Pienimuotoista ja yksilöllistä ratsastuksen
opetusta sekä talutusratsastusta lapsista aikuisiin. Heppakerho.

www.facebook.com/lintupaju

VUONOHEVOSTILA YLI-TOKKO

Ratsastustunteja eri tasoisille ja ikäisille
ratsastajille. Myös hevosavusteista toimintaa
ja majoitusta.

www.vuonohevonen.org

ELONKIERTO

Maastovaelluksia ja -retkiä joko ratsain tai
kärryjen kyydissä, ratsastus- ja ajotunteja,
hevosleirejä, kerhotoimintaa, hevosten vuokrausta, hevostelulomia, syntymäpäiviä ja hevosavusteista toimintaa. Tilalla on myös majoitusta.

www.elonkierronystavat.fi/elonkierto

Kesäaikaan avoinna olevassa maatalouden
esittelypuistossa on suomalaisten kotieläinten joukossa suomenhevosia ja pikkuponeja.
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YPÄJÄ
HEVOSOPISTON RATSASTUSKOULU
www.hevosopisto.fi

Oppilaitoksena toimiva hevosalan koulutusja valmennuskeskus tarjoaa ratsastustunteja kaikenikäisille ja -tasoisille ratsastuksen
harrastajille. Majoitus-, ravintola- ja tapahtumapalvelut. Hevosopistolla on mahdollisuus
myös erilaisiin elämyspalveluihin. Alueella
sijaitsee Suomen Hevosurheilumuseo.

TEAM VILLI-LEMPI
www.facebook.com/teamvillilempi

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa.

KALALAHTI VALJAKOT
www.kalalahtivaljakot.fi

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja valjakkovalmennusta. Elämystuotteena mm. tutustumispäivä valjakkoajoon.

KOPARHLÍÐ
– HUMINAN ISLANNINHEVOSTILA
www.katisumma.com

Islanninhevosten askellajiratsastuksen opetusta
kaiken tasoisille ratsastajille.

Detailed information
from the websites.

Saunaan si!
Sauna experiences

Lähes jokainen suomalainen haluaa lomalla saunomaan. Suomalainen
sauna on myös monelle ulkomaalaiselle ennen kokematon elämys. Forssan
seudulla saunominen onnistuu kyllä ja mielenkiintoisia vaihtoehtoja löytyy
laidasta laitaan. Saunaan pääsee niin yksin, kaksin kuin isommallakin
porukalla. Seudulta löytyy muun muassa savusaunoja, maasaunoja, liikkuvia
saunoja ja perinteisiä rantasaunoja. Saunahetken voi kruunata myös kylvyllä
lämpimässä paljussa tai talvella pulahduksella hyytävän kylmään avantoon.
Almost every Finn wants to go to sauna on a holiday. For many foreigners, a Finnish
sauna is an experience that they have never had before. If you are looking for a sauna,
there are plenty of interesting options to choose from in the Forssa region. You can
go to sauna alone or in a group of two or more. In the region, there are smoke saunas,
underground saunas, portable saunas and traditional lakeside saunas, among others.
You can also complete your sauna experience by bathing in a hot tub or by taking a dip
in the freezing cold water through an ice hole in winter.

VIIKINKISAUNA
Humppilassa sijaitseva vanhanajan savusauna
ViikinkiSauna, joka lämpiää ryhmille tilauksesta juhlien tai kokousten lomassa tai erikseen. ViikinkiSaunan pihapiirissä on 6 erilaista
saunaa. Pääset saunomaan vaikka Saunamaratonin! Kuumakylpy Viikinkilaiva Helka ja uimalampi käytössä. Saunalle tilauksesta myös ruokaa.
Tiedustelut: p. 0500 121 160
Six different saunas with a viking theme.

EERIKKILÄN
RANTASAUNAT
Eerikkilässä voit nauttia saunoista ja uimisesta koko vuoden. Rantasaunat sijaitsevat
Tammelassa Ruostejärven rannassa, johon
voit kesällä pulahtaa suoraan saunasta ja
talvella taas saunoilla on avanto.
Tiedustelut: p. 0201 108 200
Two saunas by the Lake Ruostejärvi at Eerikkilä Sport
& Outdoor Resort.
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LEVOMÄEN SAUNA
Sauno perinteisessä pihasaunassa Ypäjänkylässä Levomäen Maatilamökeillä. 4-6 hengen
kylpytynnyri siirrettävissä saunan edustalle.
Tiedustelut: p. 0400 845 589
Traditional sauna at Levomäki farm cottages.

SAUNAMÖKKI
Kun pallot on putattu Ypäjällä Loimijoki Golfissa, niin voit istahtaa saunamökin
lauteille ja kerrata kierroksen parhaat lyönnit.
Halutessasi myös palju käytössä.
Tiedustelut: p. 045 326 9209
Sauna at Loimijoki Golf resort.

PORTAAN NAHKURINVERSTAAN SAUNA
Pienille ryhmille puulämmitteinen sauna,
jossa loistavat Aito-kiukaan löylyt sekä
keittiö- ja oleskelutilat saunan yhteydessä. Sijainti Tammelassa Portaan kylässä
Turpoonjoen rannalla.
Tiedustelut: p. 040 767 5928
Sauna at Porras Tannery museum.

MENNINKÄISEN
SAVUSAUNA
Ypäjällä pääset saunomaan vanhan ajan
jatkuvalämmitteiseen Perhesaunaan, jonka
vieressä on kesäaikaan toimiva uima-allas tai
mystisesti Menninkäisen savusaunan, jonka
pehmeän pyöreät löylyt lumoavat maan alla.
Menninkäisellä vietät, vaikka kokouspäivän ja
illan päätteeksi saunot kuumavesikuutioineen.
Tiedustelut: p. 050 569 6945
Smoked sauna with a hot tub and a swimming pond.

VEKKILÄN SAUNA
Sukutilan perinteisessä pihapiirissä Tammelassa, lehmälaitumen takana, hiekkarannan
tuntumassa kymmenen hengen sauna vanhanajan vesipatoineen, kyljessä kiinni 20 hengen
takkahuone. Saunalle esteettömät rampit.
Luomu- ja lähiruokaeväät tilattavissa helposti
saunaillan iloksi.
Tiedustelut: p. 040 590 7826
Traditional sauna by the Lake Pyhäjärvi

HEVOSSILLAN SAUNAT

VENESILLAN SAUNA

Hevossillan tilalla on kolme yli 100-vuotiasta
saunaa. Muut viisi saunaa ovat nuorempia, osa
hyvinkin nykyaikaisia. Voit valita savusaunan,
perinnesaunan, maasavusaunan tai modernin
saunan ja paljukin on käytössä. Saunat sijaitsevat Forssassa vehreän luonnon ympäröiminä
ja ne lämmitetään ryhmille tilauksesta.

Venesillan rantasauna lämpiää tilauksesta
kauniin Tammelan Pyhäjärven maisemissa.
Kesäaikaan yleiset saunavuorot ke, pe ja la.
Hinta 5€/hlö, alueella yöpyjille maksuton.

Tiedustelut: p. 0400 422 218
Three saunas are over 100 years old and five other
saunas are more modern.
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Tiedustelut: p. 050 555 1996
Sauna by the Lake Pyhäjärvi at Venesilta camping
site.

TULE YHDESSÄ

– pienellä tai isommalla porukalla
Täydellinen retkipäivä muodostuu mieleenpainuvista elämyksistä, suussa sulavasta ruuasta, tuliaisista ja tietenkin
hyvästä seurasta. Forssan seudun matkailuyrittäjät kutsuvat ryhmäsi ikimuistoiselle matkalle kauniisiin hämäläisiin
maisemiin ja hyvien palvelujen äärelle.
Paikalliset matkatoimistot auttavat ryhmiä retkien suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa. Kaikki retken järjestelyt
hoituvat ammattitaidolla ja vahvalla paikallistuntemuksella. Tässä muutamia maistiaisia.
Local travel agencies (DMC) will assist groups with travel planning and implementation. All arrangements for the groups are
handled with professionalism and strong local knowledge.

LOIMIJOEN RANNOILLA

KIRJAVAN KANKAAN KAUPUNKI

VIRKISTY VESIHELMESSÄ

Retkipäivä alkaa Ypäjältä Paijan Maatilamajoituksesta, jossa aamukahvit ja
suolaista.

Päiväretki Forssaan alkaa ravintola Vanha
Värjärissä, jossa aamukahvit.

Aamupäivää vietetään Forssan Viihdeuimala Vesihelmessä, jossa rentoudutaan
uimahallin poreissa ja aalloissa.

Opastettu kierros Hevosopistolla ja tutustuminen Suomen Hevosurheilumuseoon.
Siirtyminen Jokioisille, jossa lounasruokailu
Ravintola Wendlassa.
Opastettu kierros Jokioisten kartanoalueella ja vierailu kauniissa ”Pitsikirkossa”.
Ostoskäynti Jokioisten Leivän tehtaanmyymälässä.

Paikallisoppaan johdolla tutustuminen
Kehräämöalueen mielenkiintoiseen historiaan ja tarinoihin. Alueella käynti Forssan
museossa ja tutustuminen uuteen Kuosikeskukseen.
Kaupunkikiertoajelun jälkeen lounas Kutomoalueella Vorssan Vapriikissa ja vierailu
tekstiilipainoyritys Rykkerissä.

Ryhmällä on mahdollisuus myös ohjattuun
vesijumppaan.
Uinnin jälkeen ruokailu keskustan ravintolassa ja opastettu kaupunkikiertoajelu.

Ennen kotimatkaa ostoskäynti Puhtoisessa
sekä Finlaysonin tehtaanmyymälässä.

FORSSAN MATKATOIMISTO OY, p. 020 775 7700, f m.myynti@f mt.f i, www.f mt.f i
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peräti 18
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Guided tours ar
e available als
o in English
och på svenska.

lounaishamee
noppaat.yhdist
ysavain.fi

HYVINVOINTIA LUONNOSTA
– VIRKISTYSPÄIVÄ
HEVOSSILLASSA
Saapuminen suoraan Hevossillan lounaspöytään, johon on katettu suomalaista
lähiruokaa.
Tutustuminen emännän johdattamana
tilan museoalueeseen, jonka jälkeen villiyrttiretki ja nokipannukahvit sekä leivonnaiset metsälaavulla.

KÄDENTAITOJA
HUMPPILASSA
Aamukahvit Humppilassa Urpolan Kartanolla, jonka jälkeen tutustuminen kartanon
pihapiirissä sijaitseviin TilkkuTex -myymälään, Urpolan Kutomon Galleriaan ja Viikinkisaunaan.
Vierailu Heljä Liukko-Sundströmin Ateljé
Heljässä ja kesäaikaan lähellä sijaitsevassa
yksityisessä keräilytavaranäyttelyssä.

Kerätyistä yrteistä valmistetaan jalkakylvyt
tms. Saunominen vanhassa parvisaunassa.

Lounasruokailu ryhmän valitsemassa ravintolassa Humppilan kauppakeskittymässä.

Runsas illallinen talliravintolassa.

Ostoksia alueen kauppiastaloissa.

HAKKAPELIITTOJEN JÄLJILLÄ
Tammelan retki alkaa Hämeen Härkätien
varrella sijaitsevalta Portaan Nahkuriverstaalta, jossa aamukahvit ja tutustuminen
maamme ainoaan nahkatehdasmuseoon.
Opastettu Portaan kyläkierros ja mahdollisuus ostoksiin.
Lounas Saaren kansanpuistossa sijaitsevalla Lounais-Hämeen Pirtillä, jonka jälkeen
vierailu vanhassa harmaakivikirkossa ja
tutustuminen historialliseen Mustialan
alueeseen.
Ennen kotimatkaa vielä ostoskäynti Makulihan tilapuodissa, jossa mahdollisuus
myös kahvitteluun.

MATKA-MERILÄ OY, p. 0400 280 572, matkatoimisto@matka-merila.fi, www.matka-merila.fi
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PAIKALLISIA ELÄMYKSIÄ
Jos tahdot kokea jotakin alkuperäistä, persoonallista ja aidosti paikallista,
tutustu Forssan seudun Doerz elämysverkkokauppaan.
Valitse sopivat aktiviteetit ja varaa heti!
If you want to experience something original, unique and truly local, check out the Doerz
experience platform of the Forssa Region.
Find your favourite activities and book them now!

fi.doerz.com/visitforssaregion

Forssan seudun matkailuneuvonta
Tourist information of Forssa region
Koulukatu 13, 30100 Forssa
p. +358 50 596 5161
matkailu@forssa.f
www.visitforssaregion.f
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