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Forssan seudulla
luonto on jokaista
lähellä
Kun saavut Forssan seudulle, sinulla on paljon vaihtoehtoja. Sen lisäksi, että
voit valita useista majoitus- ja ruokailupaikoista, voit valita myös mieleisesi
ympäristön ja tavan lomailuun. Vilkas kaupunkikeskusta rientoineen, vai
idyllinen järvimaisema ja hiljaisuus. Järviylänköä vai viljavia peltoaukeita
vaihtelevassa jokimaisemassa?
Vain reilun tunnin ajomatkan päässä Helsingistä, Turusta ja Tampereelta
– ja olet keskellä Suomen kauneimpia maisemia. Luonto on lähellä joka
puolella, mutta monin eri vaihtoehdoin. Voit soudella tyynellä järvellä
kaikessa rauhassa kuunnellen luonnon iltalaulajia tai voit olla pelaamassa
18-reikäisellä golfkentällä. Jos viihdyt paremmin kaupungin keskustassa,
löytyy Forssasta jopa 110 erilaista puistoa ja upeaa punatiilimiljöötä ihasteltavaksi.
Forssan seudulla on useita mielenkiintoisia kohteita, joihin kannattaa
tutustua. Loman kohokohta voi olla ikimuistoinen junamatka museorautatiellä, historiasta kumpuavat tarinat museokohteissa, kotieläinten kohtaaminen perinnetilalla, melontaretki Loimijoen maisemissa tai se mahtava
löytö seudun kirpputoreilta.
Tapahtumissa tapaat paikallisia ystävällisiä ihmisiä. Vierailet sitten kamarimusiikkikonsertissa, Hevosopiston jännittävissä kilpailuissa, 1600-luvun
Hakkapeliittatapahtuman tunnelmassa tai kansainvälisillä Mykkäelokuvafestivaaleilla – tunnet itsesi tervetulleeksi.
Tervetuloa tutustumaan kulttuuri- ja kansallismaisemiimme, ihastuttaviin
punatiilimiljöisiimme ja kiehtovaan historiaan sekä nykypäivän menoon.

Forssan seudun matkailuneuvonta
Koulukatu 13, 30100 Forssa
p. 03 4141 5266
matkailu@forssa.fi
Avoinna ma-pe klo 8–16
Kesäaikaan myös Forssan kauppatorilla.
More detailed information about local services:
www.visitforssaregion.fi

JULKAISIJA: Forssan Yrityskehitys Oy / Matkailu
TOIMITUS, TAITTO: Forssan Yrityskehitys Oy, MAK Media Oy
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FORSSA

15.6.-15.8. Ihana kukka!
Kuosikeskuksen kesänäyttely museon
kokoelman ihanimmista kukkakuoseista.
Kuosikeskus avautuu kaupungin kehräämöalueelle syksyllä 2021.

4

UUSI KOHDE!

Forssan museon
Kuosikeskus

FORSSA

Vehreä ja vireä
Forssa
Forssa on kaunis ja idyllinen kaupunki keskellä ympäröivää maaseutua ja Etelä-Suomen
suurkaupunkeja. Monipuoliset palvelut, iloiset tapahtumat, maankuulu kauppatori – kaikki
ne tuovat elämää ja energiaa kaupunkiin. Forssa on sopivan kokoinen matkailijan tutkittavaksi, keskusta on tiivis ja kaikki mukavasti lähellä. Pieni? Ei, sillä suuren Forssasta ovat aina
tehneet sen asukkaat ja yrittäjät. Axel Wilhelm Wahrenista alkaen. Rohkeudella hän rakensi
teollisuusyhdyskunnan josta kaupungin oli hyvä kasvaa.
Kaupungin mielenkiintoista teollisuushistoriaa tuodaan esille mm. Forssan museon ”Kirjavan kankaan kaupunki” -näyttelyssä. Tämän päivän Forssa on modernia asumista, luonnon
läheisyyttä, menestyvää teollisuutta ja ekologisia ratkaisuja.
Forssa on rohkeiden ratkaisujen kaupunki. Pitkästä historiasta kumpuaa syksyllä 2021 avattava
Kuosikeskus. Nyt laaja painokangaskokoelma tulee kaikkien nähtäviille – elämän muistojen
kiteytyessä näihin kotiemme kuoseihin.

JOENVARTTA KULKIESSASI VOIT KOKEA KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON
ERI VUODENAIKOINA. REITTIÄSI VIITOITTAA PUNATIILISTEN RAKENNUSTEN
HEHKU JA HISTORIA.

FORSSAN MUSEON
GALLERIA MOLETIN
NÄYTTELYT 2021
Avoinna Forssan museon aukioloaikaan.
Vapaa pääsy.
27.4.-9.5. Keramiikka-artesaanien
lopputyönäyttely, FAI
11.5.-6.6. Heidi Piipon tekstiilitaidetta
9.-29.6. Johanna Pöykön tekstiili- ja tilataidetta
5.7.-1.8. Sunna Kankaan ja Uute ry:n tekstiili- ja
tilataidetta
2.-22.8. Arja Kärkkäisen tekstiili- ja nykytaidetta
24.8.-19.9. Cornelia Theimer Gerdellan, Kerstin
Lindströmin ja Päivi Vaarulan tekstiilitaidetta
”My Language of textiles”
21.9-17.10. Markku Arantilan akvarelleja
19.10 -14.11. Neuliaiset ry:n luovaa tilkkuilua
”Vahva valkoinen”
17.11.-5.12. Minna Soraluoman kuvataidetta

FORSSAN MUSEO
Wahreninkatu 12, Kehräämöalue, FORSSA
p. 03 4141 5100 | www.forssanmuseo.fi
Avoinna ti-pe 10-16, la 10-14 (kesä-elokuu
12-16) ja su 12-16

Forssan museon näyttely kertoo Forssan
tehdasyhteisön kasvusta ja elämästä ympäröivällä maaseudulla 1800-luvulta 1970-luvulle.
Sisäänpääsymaksu 5€ aik., 3€ eläk./tyött./
opisk. ja alle 18v. ilmaiseksi.
22.7.-12.8. torstaisin klo 14-15
Forssan museon opastetut historiakävelyt
”Arkeologin matkassa Wiksbergin
kartanolla”. Osoite Kuivakorventie
(Huom. ennakkoilmoittautuminen)

NÄYTTELYTILA
VINKKELI 2021
Wahreninkatu 4, Kehräämöalue, FORSSA
(kaupunginkirjaston 2 krs.)
p. 03 4141 5400 | www.wahren-keskus.fi/vinkkeli
Avoinna kaupungin kirjaston aukioloaikana
(ei kesälauantaisin)
3.-30.5. Lapin kuvataiteen aineopintojen
opiskelijoiden lopputyönäyttely
31.5.-27.6. Simo Ekholmin abstraktia ja
puoliabstraktia taidetta
28.6.-25.7. Minna Talosen ”Farkuista taiteeksi”
30.8.-26.9. Kristiina Lähteenmäki-Heinin
maalauksia
27.9.-17.10. Valokuvanäyttely
18.-31.10. Osallistamisen tulokset näkyviksi –
yhteisnäyttely Tammelan kunnankirjaston
kanssa
1.11.-31.12. Tekstiilitaiteilija Aini Vaari –
yhteisnäyttely Forssan museon kanssa

8.12.-2.1.2022 Midori Tsunoin tekstiilitaidetta
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RONTTISMÄEN
TEHTAALAISMUSEO
II linja 5-7, FORSSA
p. 03 4141 5100 | www.forssanmuseo.fi
Avoinna tilauksesta ja tapahtumien yhteydessä

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

7.7.-11.8. keskiviikkoisin klo 14 Ronttismäen
tehtaalaismuseon avoimet ovet ja opastukset.

FORSSA

FORSSAN LUONTOMUSEO
Wahreninkatu 4, A-rappu, Kehräämöalue, FORSSA
p. 044 272 9002 | www.luontomuseo.fi
Avoinna: talvikausi 1.9.-31.5. ke, pe ja su klo 12-16, la klo 10-14 , kesäkausi 1.6.- 31.8. ti-su klo 11-15

Forssan luontomuseo tarjoaa näköaloja
lounais-hämäläiseen luontoon ja retkeilyyn.
Luontomuseo on koko perheen käyntikohde
tarjoten mielenkiintoista nähtävää aivan
perheen pienimmistä aikuisiin.
Perusnäyttely kertoo tarinaa Lounais-Hämeen
eliöstä ja niiden sopeutumisesta muuttuvaan
maailmaan.
Suojassa -näyttelyssä tutustutaan Hämeen
suden johdattelemana luonnonsuojeluun ja
ympäristöteemoihin.
Vaihtuvissa näyttelyissä tutustutaan huhtikesäkuussa retkiruokaan ja retkeilyyn
Lounais-Hämeessä ja heinä-elokuussa syvennytään Tammelan Torronsuon kansallispuistoon Marjo Lallin valokuvin.
Museo on ilmainen kaikille kävijöille.

FORSSAN KIRKKO
I linja 4, Kalliomäki, FORSSA

Forssan kirkko valmistui 1917. Forssan kirkon
suunnittelijana toimi Josef Stenbäck (18541929). Hän tarjosi kaksitornista rakennusta,
mutta forssalaiset karsivat suunnitelmia
– yksi torni oli riittävästi. Yhteisymmärryksessä päädyttiin nykyiseen sopusuhtaiseen ja
kauniiseen kirkkoon, joka 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 pääsyn
kirkkoon jumalanpalveluksen aikana. Lisäksi
palkattiin valvoja, etteivät Ronttismäen pojat
saaneet riehua kirkon pihalla. Kirkon lasimaalaukset toimivat alttaritauluna. Niissä oleva
yhtäaikainen hauraus ja vahvuus puhuttelevat
ihmismieltä omalla tavallaan.

KOIJÄRVEN KIRKKO
Kojontie 94, KOIJÄRVI

Forssan seurakunnan toinen kirkko sijaitsee
Koijärvellä. Sen kirkonkellot on valettu Jaroslavlissa ja ostettu Tammisaaren entisestä venäläisestä sotilaskirkosta. Molemmissa kelloissa
ovat venäjäksi sanat: ”Maa, julista suurta iloa.
Kiittäkää taivaat Jumalan kunniaa”.

Urkuvartit Forssan kirkossa torstaisin
3.6.-26.8. klo 12. Vapaa pääsy.
10.6. Urkuvartissa urkusatu Porsas Urhea.
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www.forssa.fi/kansallinenkaupunkipuisto

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

TIESITKÖ, ETTÄ SUOMESSA
ON YHTEENSÄ 10 KANSALLISTA
KAUPUNKIPUISTOA?

Forssanka~sa~linen
kaupunki puisto

Niihin voit tutustua
www.kansallisetkaupunkipuistot.fi

LASTEN LIIKENNEPUISTO
Eteläinen puistokatu 33, FORSSA
Pysäköinti Siurilankatu 7
p. 03 4141 5419 aukioloaikana, muulloin 03 4141 5513
Avoinna 7.6.-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 050 354 5317, jaana.riitamaa@forssa.fi

MINIGOLF PUTTAAMO
Turuntie 28, FORSSA
p. 041 7481 533
Avoinna kesällä 2021 ma-su klo 12-19

Forssan minigolf Puttaamosta löytyy 18 reikäinen minigolrata. Kaudella 2021 on uusittu 11
radan esteitä. Avoinna kesällä 2021: ma-su
klo 12-19. Säävaraus! Seuraa ilmoittelua facebook ja instragam tileiltä. Kyseisiltä sivuilta
löytyy myös tietoa tapahtumista ja kisoista.
Puttaamolla on myös kahvio ja terassi. Palveluna järjestetään myös tyky-päiviä ja lasten
synttäreitä.

7

FORSSA

FORSSAN KANSALLINEN
KAUPUNKIPUISTO

FORSSA

0

UIMARANTOJA

FRISBEEGOLFRATOJA

LAAVUJA JA
NUOTIOPAIKKOJA

LINTU- JA
LUONTOTORNEJA

LINIKKALANLAMMI, Nummilähteenkatu 8

FORSSAN FRISBEEGOLFRATA, Murronkatu

MÄKILAMMEN LAAVU, Eliaksentie

Nopeasti syvenevällä lammella varustuksena
pukuhuoneet, wc:t, saunatilat, kioski, 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 23
Laiturilla varustetun uimarannan yhteydessä
on wc-tilat ja grillikatos. Kesämaanantaisin
on kaikille avoimet saunaillat. Valijärvi-keskuksen päärakennusta voi vuorata yksityiskäyttöön.

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)
Lapsiystävällinen ja loivasti syvenevä uimapaikka, 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.
HUOM! Lintutorni on pois käytöstä v. 2021 ja
uusi torni on rakenteilla.

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

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 7.6.-1.8.2021 ma, ke, pe 12-19, ti, to 12-20, la-su 11-17.
Vuosihuollon 8.5.-6.6.2021 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.

VUOKRAMESTA.FI
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.

9

FORSSA

VIIHDEUIMALA
VESIHELMI

FORSSA

ANTIN KONDITORIA

KAHVILA KAUNOTAR

MARKUN PAKARI

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

Keskuskatu 12, FORSSA
p. 045 154 4665

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

Käsityöläiskadun leipomossa on leivottu
paikallista leipää yli 100 vuoden ajan.
Antin Konditoriasta löydät ruoka- ja kahvileivät, konditoriatuotteet sekä Antin Kotijäätelön. Hae kotiin tuoretta kiviuunissa paistettua
leipää ja nauti kahvitauosta yli satavuotiaan
leipomon tunnelmassa!

Kahvila Kaunotar on Hotelli Maakunnan
”Taidehallissa” sijaitseva lounaskahvila.
Kaunottaressa yhdistyy Forssan pienleipomoiden herkulliset tuotteet ripauksella oman
keittiön leipomuksia. Viikonloppuisin nautiskellaan kattavasta brunssista.
Kesällä löydät Kahvila Kaunottaren tuotteita
ja hymyilevää palvelua myös Forssan sekä
Urjalan torilta Kahvila Kulkurista.

Tervetuloa Markun Pakarin kahvila-konditoriaan perinteikkään kahvilakulttuurin pariin.
Kahvilasta oman leipomon tuoreet leivät ja
pullat jo yli 25 vuoden kokemuksella. Kuuluisaa ruisleipää sekä muhkeaa kuminalimppua
tullaan varta vasten hakemaan matkojenkin
päästä.
Tule ostoksille ja nauttimaan.

JOKIOISTEN LEIPÄ
KAHVILA

Sibeliuksenkatu 1, FORSSA
p. 050 384 9728, 03 424 1000 | www.jokioistenleipa.fi
Avoinna ma-pe 7-17 ja la 8-14

Tervetuloa Forssan keskustassa, torin laidalla sijaitsevaan viihtyisään leipomon omaan lounaskahvilaan. Arkisin keittolounasta klo 11-14 sekä suosittu salaatti-baari.
Jokioisten Leipä – maun verran parempi.
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FORSSA

VOFFELIKAFFILA

OLUTMYLLY

VORSSAN VAPRIIKKI

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

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

Forssan kahvilakulttuurin uusin elävöittäjä.

Axel Wahren perusti panimon Forssaan ja nyt
puolitoista vuosisataa myöhemmin yrittäjäpariskunta Anne ja Mikko Silmälä toivottavat
sinut tervetulleeksi pienpanimolle kakkostien
varrella. Tule tutustumaan ja perehtymään
oluenvalmistuksen saloihin. Kokoustilassa
kokoustat ja nautit tilaustarjoilusta. Panimon puodista voit ostaa tuotteita mukaan
ja TapRoomissa sekä kesäterassilla nauttia
hanasta vaihtuvaa valikoimaamme.

Kutomonkuja 2 A 6-7, FORSSA
p. 050 324 8699 | www.sodexo.fi/vorssan-vapriikki
Avoinna ma-pe 7-14

Tervetuloa Forssan tuoreimpaan Voffelikaffilaan, jossa nimensä mukaisesti on tarjolla
suussa sulavia makeita sekä suolaisia voffeleita ja kaffia.
Voimassa olevat aukioloajat löydät osoitteessa
www.voffelikaffila.fi

LOUNAS- JA TILAUSRAVINTOLA VANHA
VÄRJÄRI & PIIPPUTERASSI
Wahreninkatu 11, FORSSA
p. 050 562 7741 | www.piipputerassi.fi
Avoinna arkisin 11-, kesällä ma-pe 11-, la-su 12-

Historiallisella Kehräämön alueella viihtyisä
terassi, sekä lounasravintola. Ruokaa, kahvilatuotteita ja virkistäviä juomia sekä paikallista
jäätelöä. A-oikeudet. Panimo Olutmyllyn tuotteita. Tilausravintolassa juhlat aina jopa 200
hlö:lle asti. Varattavissa erilliset kokoustilat 15
hlö:lle. Tule viihtymään Piipputerassille sekä
Ravintola Vanhaan Värjäriin.

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.
Lämpimästi tervetuloa!
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Kutomon alueella sijaitseva nostalginen
lounasravintola, jossa aamiaispöytä on katettuna klo 7.15-10 ja lounaspöytä klo 11-13.30
välisenä aikana. Vorssan Vapriikki toimii erinomaisena juhla- ja kokouspaikkana tarjoten
tilat 80-100 hengelle ja kabinetissa 30-40
hengelle.
Tilauksesta myös kakut ja leivonnaiset sekä
ruoan toimitus asiakkaalle.

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

FORSSA

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 ympäri vuoden.

MUSEOTILA HEVOSSILTA 20 VUOTTA!
Hevossilta on ainutlaatuinen juhla- ja kokouspaikka isoille ja pienille ryhmille. Tarjolla
elämyksiä sielulle, että ruumiille. Keittiömme valmistaa paikallisten tuottajien luomutuotteista herkullista lähiruokaa. Uutuutena voit nauttia laavuillallisen kynttilöiden ja
avotulen loimussa.
Hevossillassa on tasokasta majoitusta keskellä vehreää luontoa. Mökin ovelta pääset
suoraan metsäpolulle, joka vie rauhaiselle metsälammelle.
Juhlavuoden kunniaksi on talonpoikaismuseolle koottu juhlanäyttely, jossa esitellään
pula-ajan elämää ja perinnekäsitöitä sekä pellavaa ja pellavan valmistusvälineitä. Samalla
voit tutustua suomalaiseen talonpojan elämään 1700-luvulta nykypäivään.
Opastetut kierrokset 1.-31.7.2021 to-su 12-16 tasatunnein ja muina aikoina tilauksesta.
Museon aukioloaikoina saatavissa kahvia ja leivonnaisia. Tilauksesta Tallituvan ravintola palvelee pitopöytineen asiakkaita.
Alueelta löytyy kahdeksan saunaa, jotka ovat vuokrattavissa. Hevossillan saunakierrokset
on suosittu aktiviteetti ryhmille, joista lisätietoja museoemännältä.
Lisäksi tarjolla hääauton ja traktoripaljun vuokrausta.
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FORSSA

RAVINTOLA GURKHALI
Hämeentie 14, FORSSA
p. 044 988 8070 | www.gurkhali.fi
Avoinna ma-pe 10.30-20.30, la 12-21, su la 12-20.30

Ravintola Gurkhali on nepalilainen ravintola,
jossa ammattitaitoiset kokit loihtivat suussa
sulavia nepalilaisia herkkuja. Laajalta á la
carte -listaltamme löytyy monenlaisia kasvis-,
kana-, lammas-, liha- ja kalaruokia. Tandooriuunissa valmistuvat erikoisuudet ja tuoreet
naan-leivät. Ravintolassa on A-oikeudet.

KIINALAINEN
RAVINTOLA FEENIKS
Rautatienkatu 17, FORSSA
p. 03 422 2200 | www.feeniksforssa.fi
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.

RAVINTOLA VALTIKKA
TILAUKSESTA &
TAPAHTUMISSA
Pilvenmäentie 7, FORSSA
p. 050 372 1913 | www.pilvenmaki.fi

Ravintola Valtikka – Pilvenmäen pääkatsomon
370 paikkainen ravintola palvelee Forssassa
yleisölle avoimissa ravitapahtumissa sekä
yksityistilaisuuksissa. Ravintola Valtikassa
luotetaan seudun lähiruokatuottajien antimisiin sekä rehelliseen itse tekemiseen keittiön
puolella. Pilvenmäki odottaa sinua tapahtumissa ja tilauksesta.

Forssan Seudun
OSTO- JA MYYNTILIIKEITÄ JA KIRPPUTOREJA
VORSSAN LIKKA

KIRPPIS-KELLARI

Vorssan Likka o vorssalainen itsepalvelukirppis – ja paljom muutaki!

Siisti ja suuri itsepalvelukirpputori.

RENTO KIRPPIS

HOPE OF THE CITY

Hämeentie 41 B, FORSSA
p. 045 315 0630 | www.vorssanlikka.fi | Löydät meidät Facebookista!
Avoinna ma-pe 10–18, la-su 10–15

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

Hämeentie 19, FORSSA
p. 050 528 6062 | www.fohe.fi/hope | Löydät meidät Facebookista!
Avoinna ma–pe 10–17, la 10–14

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

Kirpputori ja kahvila.

Paljon nostalgiatavaraa.

PATINAPUTIIKKI

SATTUMANKAUPPA KIRPPIS JA ENTISÖINTI

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

Hämeentie 22, FORSSA
p. 044 528 7119 | Löydät meidät Facebookista!
Aukiolot vaihtelevat, tarkista Facebook-sivultamme.

Patinaputiikki on kotoinen ja vähän erilainen vanhan tavaran kauppa.

Tuunattuja ja entisöityjä mööpeleitä sekä kirpputori ja vanhan tavaran sisustuskauppa.
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FORSSA

1

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

Kauppakulma löytyy Forssasta upeiden jykevien vanhojen punatiilirakennusten
suojista Kutomon alueelta. Vanhimmat osat rakennuksista ovat 1840-luvulta.
Kauppakulmasta löytyy, aidosti suomalaista Forssasta - Rykkeri-malliston tuotteet, joiden suunnitteluun ja valmistukseen vaikuttavat vahvasti paikallinen tekstiilihistoria ja kulttuurinen kestäväkehitys. Mallistoon kuuluvat sisustustekstiilit,
naisten vaatteet ja asusteet, sekä miesten kauluspaidat. Tuotteet tehdään käsityönä
pieninä sarjoina tai uniikkikappaleina.
Kauppakulmassa on vahvasti esillä myös usean paikallisen käsityöläisen laadukkaita tuotteita. Valikoimasta löytyy mm. upeita keraamisia pukukoruja, kalligrafiaa, vaatteita, taidokkaasti valmistettuja puisia tarjoiluastioita ja puukorvakoruja,
sekä sisutustekstiilituotteita ja kankaita.
Ryhmälle voi varata myös sovitun vierailukäynnin Rykkeriin. Peruspaketti sisältää
kankaanpainannan- ja alueen historiaa, yritysesittelyn ja kankaanpainantanäytöksen.
Räätälöityjä vierailuja myös toiveiden mukaan.

JANSKUN LANKA
JA OMPELUPAJA
Kauppakatu 2, FORSSA
p. 050 361 5575 | janskunompelupaja@gmail.com
Avoinna ma-pe 9.30-17, la 9-14

Lankojen ja käsityötarvikkeiden erikoisliike
palvelee innokkaita käsitöiden tekijöitä. Saat
asiantuntijan vinkit kaupan päälle. Liikkeessä
tarjolla myös ompelupalvelua ja se toimii
pesulan vastaanottopisteenä.
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PUSURINPUOTI
Kartanonkatu 12, FORSSA
Puh. 045 137 0060 | www.pusurinpuoti.com
Avoinna to ja pe 10-17, la 10-15

Pusurinpuodista Vintage- ja Second hand
-tuotteita, retroa ja designia kotiin tai lahjaksi.
Liikkeestä löydät astioita ja maljakoita, sisustustuotteita, Arabiaa, Marimekkoa, Nuutajärveä, Iittalaa ja kaikkea muuta mukavaa.

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-, kalakuin kasvisruoan ystävälle.
Ravintolassa nautit talon raikkaita cocktaileja
sekä laadukkaita viinejä ympäri maapallon.
Ystävällinen palvelu ja herkullinen ruoka tekevät
vierailuistanne unohtumattoman elämyksen!

HOTELLI KOSKENNISKA

HOTELLI MAAKUNTA

AUTOKEITAAN MOTELLI

Turuntie 1, FORSSA
p. 03 587 9300 | www.koskenniska.fi

Keskuskatu 12, FORSSA
p. 040 417 4001, juhlatilakyselyt 050 596 5180
www.hotellimaakunta.fi | www.taidehalli.fi

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

Idyllinen majatalo aivan Forssan keskustassa. Ravintolat, Viihdeuimala Vesihelmi ja
Forssan tori ovat kävelyetäisyydellä. Hotelli
Maakunta soveltuu myös pidempiaikaiseen
majoitukseen ja itsepalvelukeittiöt ovat asiakkaiden käytössä. Majatalossa on 18 huonetta
35 hengelle.

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.

Forssan keskustassa sijaitseva 16 huoneen
hotelli, jossa yövyt mukavasti ja viihtyisästi.
1-5 hengen erikokoisia huoneita aamiaisella.
Jokaisessa huoneessa on mm. jääkaappi sekä
ilmainen ja langaton internetyhteys. Yökerhossa joka ilta ohjelmaa, mm. totoa, karaokea.
Viihderavintolassa tanssitaan lauantaisin.
Kokoukset, perhe- ym. juhlat ja tilaisuudet
toiveiden mukaan.
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TAMMELAN
ILTATORIT
perjantaisin
14.5.–10.9.
klo 17–19

16

Kahden
kansallispuiston
Tammela
Tammela on hieno sekoitus historiaa ja nykyaikaa. Vahva historia, vilkas kulttuurielämä
ja Albert Edelfeltin taltioimat maisemat ovat kuin kotimaisesta elokuvasta. Nykyaikaa on
suojelu – historialle ja puhtaalle luonnolle annettavat arvot säilyttävät nuo asiat myös
tuleville sukupolville.

SOTAVETERAANIMUSEO

Tammelasta löytyy monia historiallisesti mielenkiintoisia tapahtumia ja nähtävyyksiä aina
Hakkapeliittojen ajasta asti. Mm. kaunis Tammelan harmaakivikirkko on 1500-luvulta ja
historiallisesti arvokas.

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.

HAKKAPELIITTOJEN JALANJÄLJISSÄ KOHTAAT HÄRKÄTIEN
HISTORIAA, IDYLLISET MAALAISKYLÄT JA LUONNON LÄHELLÄSI.

Sotiemme esineistöä; pukuja, puhdetöitä,
kirjallisuutta ja karttoja, kunniamerkkejä sekä
Lottaesineistöä.

TAMMELAN KIRKKO
Tammelantie 31, TAMMELA

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.
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TANNISEN MUSEO
Portaantie 480, Saaren kansapuisto, TAMMELA
p. 050 376 5162
Avoinna 7.6.-31.8.2021 päivittäin klo 12-18.
Avoinna lisäksi kansainvälisenä museopäivänä 18.5.
Ryhmille sopimuksen mukaan.

Tannisen museo on Tammelassa, Saaren
kansanpuistossa sijaitseva pieni kotiseutumuseo.
Museon esineistön on koonnut Tammelan Liesjärvellä vuosina 1927–1961 kansakoulunopettajana toiminut Sulo Tanninen.

TA M M E L A

Tammela on yksi Etelä-Suomen helmistä. Luonnon monimuotoisuus, upeat maisemat ja
n. 200 järveä ja lampea tekevät kunnasta ainutlaatuisen luontokohteen. Kaksi kansallispuistoa. Torronsuo ja Liesjärvi sekä Saaren kansanpuisto antavat ympäri vuoden mahdollisuudet liikkua luonnossa monin eri tavoin.

TA M M E L A

0

UIMARANTOJA

FRISBEEGOLFRATOJA

LAAVUJA JA
NUOTIOPAIKKOJA

LINTU- JA
LUONTOTORNEJA

RUOSTEJÄRVEN UIMARANTA, Härkätie 818

VEKKILÄN UIMARANTA, Vekkiläntie 3

TAMMELA DISCGOLFPARK, Kyöpelintie

Hienohiekkainen uimaranta Hämeen luontokeskuksen läheisyydessä. Pukukopit, wc,
retkipöydät. Läheisyydessä luontokeskuksen
kahvilan palvelut ja ulkoilureitit nuotiopaikkoineen. Luontokeskuksesta välinevuokrausta
luontoliikunta-aktiviteetteihin.

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

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

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 ja laituri.

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.

PIKKU-LIESJÄRVEN LEIRIKESKUS,
Opaalikuja 51, Susikas

Jokioisten kunnan leirikeskuksessa sijaitsevalla uimarannalla on pukuhuoneet, wc:t,
saunatilat sekä lasten leikkipaikka, pelikentät, grilli- ja nuotiopaikka.
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PADELIA
EERIKKILÄN
PADEL-KENTTÄ

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

PADEL TAMMELA

Matintuomiontie 13
www.padeltammela.fi

KILJAMON LAAVU,
Torronsuon kansallispuisto, Somerontien 732
Kiljamon luontotornin juuressa uusittu esteetön
laavu ja nuotiopaikka. Esteetön kuivakäymälä.
IDÄNPÄÄNKALLION LAAVU, Haipontie 112

PEUKALOLAMMEN LAAVU,
Liesjärven kansallispuisto
Peukalolammen rannalla sijaitseva laavu ja
tulentekopaikka. Mahdollisuus myös telttailuun.
Lammen rannalla on myös Metsähallitukselta
varattavissa oleva vuokratupa. Laavu sijaitsee
600 metriä lähimmältä Peukalolamminkankaan
pysäköintialueelta os. Kanteluksentie 580.

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.

TAMMELAN KUNNAN
YLLÄPITÄMIÄ
ULKOLIIKUNTAPAIKKOJA
LIIKUNTAPUISTO, 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.

Tulentekopaikka sijaitsee perinnetilan pihapiirin ulkopuolella Punatulkun ulkoilureitin
varrella Liesjärven rannassa.

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

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

MEIDÄN METSÄ LAAVU
Hämeen luontokeskus, Härkätie 818
Ruostejärven uimarannan vieressä, Toralahden
rannalla sijaitseva laavu

MYLLYLAHDEN LAAVU
Hämeen luontokeskus, Härkätie 818
Ruostejärven rannalla oleva laavu sijaitsee
Hämeen Härkätien läheisyydessä, Hämeen
luontokeskuksen ja Eerikkilä Sport & Outdoor
Resortin maitse kulkevan yhteysreitin varrella.

KISSANIEMEN VIRKISTYSALUEEN
NUOTIOPAIKKA, Ojajärventie
Tammelan ja Hämeenlinnan rajalla sijaitsevan Kanajärven rannalla sijaitseva tulentekopaikka.

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

Yleisurheilu- ja keinonurmikenttä, koripallokenttä, kaksi tenniskenttää, skeittiparkki ja
14 rastinen MOBO-suunnistusrata. Alueella
on myös kuuden laitteen ulkokuntoiluvälinepaikka.

PARKOUR, Koulutie 1
Koulukeskuksen lähiliikuntapaikassa on
parkour, jonka hiekkatekonurmi on varustettu
joustoalustalla.
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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.
KAUKOLANHARJUN NÄKÖTORNI,
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 6.6.–10.8.2021 päivittäin 10-18.
Elokuussa myös viikonloppuisin.
VINTTI PEHTOORIN NÄKÖTORNI
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

TENNISKENTTIÄ
Liikuntapuisto, Kyöpelintie 20
Letkun lähiliikuntapaikka, Valkeaviidantie 24
Myllykylän lähiliikuntapaikka, Taskuashteentie 19
Portaan lähiliikuntapaikka, Suomaantie 8
Riihivalkaman lähiliikuntapaikka, Nuutinkulmantie 19
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Torronsuon eteläpuolella sijaitseva laavu.
Huom. Idänpäänkallion taukopaikasta ei ole
mainintaa kansallispuiston opasteissa, koska
kohde on yksityisen ylläpitämä vaikkakin
retkeilijöiden käytössä.

KORTENIEMEN PERINNETILAN
TULENTEKOPAIKKA, Korteniementie 270

TA M M E L A

SAAREN KANSANPUISTO
Portaantie 464, TAMMELA

Hämeen järviylängöllä sijaitseva virkistysalue on arvokas niin luonnoltaan kuin kulttuurihistorialtaan. Suositun päiväretkikohteen alueella on uimala ja hiekkarannat, luontopolut, laavu ja tulentekopaikka. Puistossa myös kesäkioski ja talonpoikaisesineistöllä
sisustettu perinneravintola Lounais-Hämeen Pirtti, Tannisen museo sekä Kaukolanharjun näkötorni.

KAUKOLANHARJUN NÄKÖTORNI
Tiedustelut p. 045 699 1030
Avoinna 6.6.-10.8.2021 päivittäin 12-18.
Avoinna myös elokuussa viikonloput.

Saaren kansapuistossa sijaitseva, vuonna 1926 käyttöön vihitty, puurakenteinen näkötorni,
jonka näköala on valittu yhdeksi Suomen kauneimmista maisemista. Tornin läheisyydessä
taiteilija Albert Edelfeltin muistokivi.
Sisäänpääsymaksu 5€ aikuiset ja 3€ lapset 7-12 vuotiaat.
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KORTENIEMEN
PERINNETILA
Korteniementie 270, Liesjärvi, TAMMELA
p. 0206 39 5270 | www.luontoon.fi/korteniemi
Avoinna 2021: 4.–31.5. ti–pe 9–15. 22.5. Leivontapäivä 11–17.
30.5. Kevätjuhla 12–16. 1.–30.6. ke–su 11–17 (25.6. suljettu).
1.–31.7. ti–su klo 11–17. 1.8.–30.9. ke–su klo 11–17. 16.12. Joulurauha 18-20.

Kuva: Juhani Mattila

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

Liesjärven kansallispuisto on jylhien kuusimetsien, valoisien puolukkakankaiden, harjujen ja kauniiden järvimaisemien valtakunta. Tunnetuimmat nähtävyydet ovat Kyynäränharju, Ahonnokan aarniometsä
ja Korteniemen perinnetila. Puiston yli 30 km pitkän polkuverkoston
varrella on tulipaikkoja, laavu, kota, telttailualue ja vuokratupia. Esteetön Peukaloisen reitti (4 km) ja reitin varrella sijaitseva esteetön Tittilammen varauskeittokatos valmistuivat v. 2020.
Kuva: Anne Halla-aho

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

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. Kiljamon pysäköintialueen läheisyydessä on tulentekopaikka ja esteetön keittokatos sekä 17 m korkea luontotorni, josta voi
ihailla keväisin ja syksyisin kurkien ja hanhien muuttoa.

~ METSÄHALLITUS

Kuva: Minna Malinen
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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.

TA M M E L A

ERÄRENKI

FORESTFUL
– LATAUDU LUONNOSTA!

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.

p. 050 541 3252 | www.forestful.fi

Opastettuja Fatbike-retkiä, Metsämieliretkiä,
Pökkelöjoogaa, patikka-, lumikenkäily-, villiyrtti- ja sieniretkiä sekä tiimipelailua ryhmien
virkistyspäiviin.
Ja mikäs sen parempaa kuin istahtaa vielä
retken päätteeksi nuotiolle nokipannukahveille ja lettukesteille!

Omalle porukalle voit varata ihan oman opastetun retken ajan.

LOIMUNALLE

VEKKILÄN MUSEOTILA

p. 044 514 1341 | www.loimunalle.fi

Kirjurintie 2, TAMMELA
p. 040 590 7826 | www.liinaharja.fi
Kotimuseo ja luomukahvila, karjapiha suomalaisine maatiaiseläimineen. Avoinna kesäsunnuntaisin 12-16

Loimulohta laavulla tulien äärellä sekä
Savusaunan lempeitä löylyjä. Paljon aikaa
ajatuksille ja erämaan tunnelmissa on tilaa
hengittää. Hyvinvointia luonnosta juuri sinun
tarpeidesi mukaan. Palvelutarjonnassa mm.
Lasten metsäsynttärit, Metsähäät sekä työhyvinvointipäivät.

Aamiaismajoitusta kesäkaudella idyllisissä
aitoissa Pyhäjärven rannalla. Koe aito perinnepihapiiri maatiaiseläimineen ja puutarhoineen.
Vuokrattavana tilava rantasauna takkahuoneineen. Mahdollisuus muonitukseen lähialueen luontokohteisiin, kuten Korteniemen
perinnetilalle.
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TEBOIL TAMMELA
LOUNASKAHVILA,
SCANBURGER
Huoltamontie 3, TAMMELA
p. 044 012 8588
Avoinna ma-pe 5-20, la 7-18, su 10-20

Keittiö auki klo 10-19.30, la 10-17.30. Kotiruokalounas arkisin klo 11-15. Itse leivottuja
kahvilatuotteita ym. purtavaa. Veikkauksen
pelit.

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

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.

MAATILAN
LIHAKAUPPA MAKULIHA
Kärsäkuja 6, TAMMELA
p. 03 424 9250 | www.makuliha.fi
Avoinna ti-to 9-17, pe 9-18 ja la 9-14

Makulihan tilapuodista löydät herkullisia sesonki- ja grilliherkkuja, savusaunan palveja, persoonallisia leikkeleitä ja makkaroita sekä lähitilojen
tuorelihoja. Unohtamatta tietysti vanhanajan lihakaupoista tuttua palvelua. Osaavat ja ystävälliset lihamestarit tarjoavat mielellään maistiaisia,
suosittelevat sopivia tuotteita ja vaihtavat päivän kuulumiset. Jos aika antaa
periksi, istahda hetkeksi ja nauti tilapuodin ainutlaatuisesta tunnelmasta!
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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.

LOUNAIS-HÄMEEN
PIRTTI
Saaren kansanpuisto, Portaantie 480, TAMMELA
p. 044 977 7783 | www.lounais-hameenpirtti.fi
Katso aukioloajat kotisivuilta.
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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.
Kirkasvetisen Suujärven rannassa palvelee asiakassauna.
Pirtin kesänäyttelyssä esillä kuvataiteilija Niina Laitosen
ja muotoilija-keramiikko Minna Kempin yhteisnäyttely.

PORTAAN
NAHKURINVERSTAS
Kappelintie 26, Porras, TAMMELA
p. 040 767 5928, 040 861 5555 | www.nahkurinverstas.fi
Ravintola sekä museo avoinna 9.6.-8.8.2021 ja muina
aikoina tilauksesta.

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.
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MUSTIALAN KIEVARI &
WANHA VILJAMAKASIINI
Renkituvantie 10, Mustiala, TAMMELA
p. 050 336 3301 | www.mustialankievari.fi
Olemme avoinna koko kesän (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. Tarjoamme majatalo-tyyppistä majoitusta vanhoissa 1800-luvun rakennuksissa.
Viljamakasiini palvelee koko kesän, tarjolla ruokaa, paikan päällä leivottuja
leivonnaisia, jäätelöä ja monipuolinen juomavalikoima.Kuninkaankartanon
Panimon omat oluet hanassa.Uusittu kesäterassi, lämpimästi tervetuloa!
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VENESILLAN
LEIRINTÄALUE
Portaantie 225, TAMMELA
p. 040 775 4360 | www.venesiltaleirinta.fi
30.4.-31.5. ma-to 10-18, pe-la 10-21, su 10-18
1.6.-31.8. ma-to 10-21, pe-la 10-24, su 10-21
1.-12.9. ma-to 10-18, pe-la 10-21, su 10-18
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Hämeen sydämessä Pyhäjärven rantamaisemissa
sijaitseva Venesilta tarjoaa lomailijoille majoitusta
teltta-, asuntoauto- ja asuntovaunupaikoilla sekä
14 erikokoisilla lomamökeillä lomailuun.
Kahvila tarjoaa mm. maukasta grilliruokaa, joka
valmistetaan mahdollisuuksien mukaan lähituottajien raaka-aineista. Tarjolla myös virvokkeita ja jäätelöä sekä pientä suolaista ja makeaa.
Kahvilassa on anniskeluoikeudet.
Ke, pe ja la mahdollisuus saunoa 5€/hlö. Naisten vuoro klo 16-18 ja miesten vuoro klo 18-20.
Muulloin tilauksesta mm. ryhmille.
Ryhmille kaunis ja kesäinen ympäristö ruokailuun ja saunomiseen. Kokoustila tilauksesta
myös käytössä.

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

Tule luonnon keskelle Kuivajärven rannalle
Tammelaan. Hyvin varustellut mökit ovat
vuokrattavissa ympärivuoden lyhyemmäksi
tai pidemmäksi ajaksi. Hykkilän Huviloilla on
otettu huomioon kestävä matkailu. Tutustu
kotisivuihimme. Lähellä sijaitsevat Saaren
kansanpuisto sekä Liesjärven ja Torronsuon
kansallispuistot ulkoilureitteineen.

Lisää seudun
mökkejä ja
majoitusta
www.visitforssaregion.f i

Tervetuloa lomalle.
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KULTAKUKKURA
Papinsillantie 180, FORSSA
p. 050 596 5180 | www.kultakukkura.fi

Persoonallista majoitusta luonnonkauniissa
Tammelassa, Pyhäjärven rannalla Hämeen
järviylängön maisemissa. Kultakukkuran
huviloilla on majoitustilat jopa 38 henkilölle.
Kultakukkuralla järjestät häät, kokoukset,
leirikoulun tai vaikka perinteisen mökkiviikonlopun. Sijainti vain tunnin ajomatkan
päässä Helsingistä, Tampereelta sekä Turusta.

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

tarajoitteisille. Varaa viikko tai viikonloppu
valmiiseen tunnelmaan, kysy me kerromme
lisää! Työmatkamajoitukseen erityisiä etuja.
Palvelemme henkilökohtaisesti ja huomioimme erityistoiveet. Lue lisää nettisivuilta.
Tee varaus myyntisivustoilta tai ota yhteyttä ja
pyydä tarjous. Tervetuloa viihtymään.
KUIVAJÄRVEN HUVILAKOTI 5+2 hlö 30m2 + 20 m2
Perinteinen honkamökki järven rannalla, terassi &
laituri
HILUPILTTUU 2+2 hlö 30m2
Romanttinen pikkuhuvila & tunnelmasauna maatilamaisemassa. Pihassa lampi & laituri. Veneranta
Kuivajärvellä, etäisyys 1.8 km.
VILLA VUORENPÄÄ 5+2 hlö 70 m2
Maalaisromantiikkaa mummolahengessä luonnon
sylissä. Kesäaitta 2 hlö sis. loma-asunnon hintaan.
Veneranta Kuivajärvellä, ettäisyys 1,8 km.

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

Eerikkilässä palvellaan erinomaisella asenteella ja ammattitaidolla niin lomailijoita, huippu-urheilijoita kuin yritysvieraitakin. Heitä autettaan kohti kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia
ja menestystä.
Voit yöpyä niin hotellissa kuin tasokkaissa huoneistoissa ja
huviloissa. Isompien porukoiden perhejuhliin tai yritystapahtumiin sopivat myös Villa Hirsihovi ja Luontokeskus. Elämyksen
etsijöille on tarjolla kesäisin Tentsile-majoitusta.
Eerikkilässä voit harrastaa monipuolisesti toiveidesi mukaan.
Sijainti kahden kansallispuiston kainalossa takaa, että voit
nauttia upeasta luonnosta jokaisena vuodenaikana. Eerikkilässä
on vuokravälineitä fatbikeista kanootteihin.
Eerikkilässä nautit päivittäin aitoja makuja ja puhdasta hämäläistä lähiruokaa. Tilattavissa myös makunystyröitä hellivät
menut majoitus- tai juhlapaikkaasi.
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Hengähdä hetki arjesta ja tule nauttimaan
luonnosta ja rauhasta. Idyllinen maaseutumaisema, Kuivajärvi sekä palvelujen läheisyys
ovat sijaintimme ydin jossa voimme tarjota
mainiot puitteet lomailuun, työmatkailuun
tai pienimuotoiseen tilaisuuteen. 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. Vuokraan sisältyy käyttöoikeus veneeseen sekä polkupyöriin. Ilmainen
WiFi. Osa lomakodeista soveltuu myös liikun-

KESÄKIVAA
ELONKIERROSSA!

JOKIOINEN

Seuraa
tapahtumia 2021
Facebookissa
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TIETOTALON
NÄYTTELYTILA PEHKONEN

Jokioinen,
historiaa ja
tulevaisuutta

18.5.–11.6. Jokiläänin kansalaisopiston
tekstiilitöiden kevätnäyttely
10.–31.8. Jokiläänin kansalaisopiston
Osaavat opettajat XV -näyttely

Jokioisten kunnan vahvuus on aina ollut maa. Vahvan maatalouspitäjän historia on pitkä
ja luonut loistavat puitteet myös nykyaikaiselle, tulevaisuuteen katsovalla Luonnonvarakeskukselle ja maataloutta esittelevälle Elonkierrolle. Kauniit, viljavat peltomaisemat ovat
sitä, missä suomalaisen silmä lepää. Kunnan läpi virtaava Loimijoki on aikanaan tuonut
joenvarteen teollisuutta – nyt sitä tuovat myös kuntaa halkovat pikatiet. Hyvät liikenneyhteydet ovatkin tehneet Jokioisista pidetyn, turvallisen asuinkunnan.
Jokioisten kirkko seisoo rauhassa pienen matkan päässä keskustasta. Sitä ei ole vuosisatojen saatossa haitannut Jokioisten kartanon ympärillä pyörinyt vilkas elämä. Alkuperäisestä
1600-luvulla rakennetusta kirkosta on jäljellä enää vain hirsiseinät ja lattian alla olevat
haudat. Kirkko on yksi Suomen vanhimmista ympärivuotisessa käytössä olevista puukirkoista.

1.–30.9. Heli Saloniemen vesiaiheisia akryylija temperamaalauksia ”Vesi nousee”

TAPULIMAKASIININ
KESÄNÄYTTELYT
Avoinna ti-su 11-18 sekä ma 28.6.
Juhannusaattona 25.6. suljettu
15.6.-4.7. Kuhankosken killan kesänäyttely
6.-25.7. Tapuliryhmän kesänäyttely
27.7.-8.8. Maria B. Raunio

Jokioisten kartano kauniine puistoineen on kyllä paikka, jota ei voi ohittaa. Kunnan pitkää
historiaa edustaa myös kesäiset, maankuulut höyryjuna-ajelut.

JOKIOINEN

KÄYSKENNELLESSÄSI KARTANON PUISTOSSA, SAATAT NÄHDÄ
MYSTISEN HARMAAROUVAN HAHMON KARTANON IKKUNASSA.

JOKIOISTEN KIRKKO
Kirkkotie 101, JOKIOINEN

PAPPILAMUSEO
Vaulammintie 2, JOKIOINEN
p. 045 631 4203
Avoinna 12.6.-29.8. la-su 13-18.
Juhannuspäivänä 26.6. suljettu.
Opastus ja ryhmäkäynnit sopimuksen mukaan.
Vapaaehtoinen pääsymaksu.

1800-luvun maalaispappilan tunnelmaa.
Kokoelmassa on lisäksi Miina Sillanpään
muistoesineitä. Museokokonaisuuteen kuuluvat myös kaksi aittaa, savusauna ja lato.

JOKIOISTEN
SOTAVETERAANIEN
PERINNETILAT
Humppilantie 9 A (Tietotalo), JOKIOINEN
p. 050 592 5863
Avoinna sopimuksen mukaan.
Ei pyhä- tai juhlapäivinä.

Perinnetiloissa on asemasodan aikana valmistettuja puhdetöitä sekä muuta sotavuosiin liittyvää aineistoa.
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Vihittyjen, syntyneiden ja kuolleiden kirja
vuosilta 1745-1802 on nähnyt paljon. Nahkakannet ovat virttyneet, moneen suuntaan
kupruilevia. Kirja lienee ollut säiden armoilla. On
käytössä nuhjaantunut. Sen viimeisellä sivulla
on kirjoitus, jota on osittain korjailtu. Sulkakynä on ollut käytössä, mustejälki on hieman
haparoivaa, kuitenkin luettavaa. Muiden tietojen
lomaan kirjoittaja on tallentanut muistinvaraista
tietoa Jokioisten kirkon historiasta. Alkuperäisestä kirkosta on jäljellä enää vain hirsiseinät ja
lattian alla olevat haudat. Kirkon uudistus 1862
toteutettiin arkkitehti A. Edelfeltin piirustusten mukaan. Samassa yhteydessä jyrkkä katto
sai nykyisen torninsa. Kirkko on yksi Suomen
vanhimmista ympärivuotisessa käytössä olevista
puukirkoista. On kulunut 387 vuotta ja yhä edelleen tämä rakennus toimii kulmakunnan kirkkokansan kokoontumispaikkana.
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REHTIJÄRVEN UIMARANTA,

JOKIOINEN DISCGOLFPARK, Kenttätie 15

ELONKIERRON LAAVU, Ojaistentie 44

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

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

Elonkierron laavu sijaitsee puiston sisäänkäynnin läheisyydessä Loimijoen rannassa.

KUUMAN UIMARANTA,

PADEL JOKIOINEN

Hongistonkuja 2
www.padeljokioinen.fi

JOKIOINEN

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

PADELIA

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

RANTABULEVARDIN LAAVU, Nirpantie
Rakenteilla kesäksi 2021

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

KUNTORATA, Kenttätie 17

PAANAN KOULU, Asemakuja 1

Jokioisten yleisurheilu- ja pesäpallokenttien lähimaastossa kiertävä 4 km mittainen
valaistu kuntorata, jossa talviaikaan hiihtolatu.
Alueella myös skeittiparkki ja uudet kuntoportaat.

Koulun pihalla mm. parkour-rata, tenniskenttä, koriskenttä, ulkokuntoiluvälineitä ja
ulkopingis.
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JOKIOISTEN MUSEORAUTATIE
Kiipuntie 49, JOKIOINEN
p. 03 433 3235 | jokioistenmuseorautatie.fi | facebook.com/museorautatie

HYPPÄÄ HÖYRYJUNAAN – 50 VUOTTA MUSEOJUNIA
Höyryjunat kulkevat alkukesällä sununtaisin ja elokuussa lauantaisin. Aikataulutiedot ja kulkupäivät nettisivuiltamme. Museojunamatkan voi aloittaa Minkiöltä, Jokioisilta tai Humppilasta,
jonne pääsee myös VR:n junalla. Minkiöllä on arkisin resiinanvuokrausta, kesäkahvila ja matkamuistomyymälä.
Tervetuloa junamatkalle tai resiinaretkelle ja juhlimaan 50 vuotta täyttävää museorautatietä!

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 meitä
somessa!
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JOKIOINEN

MAATALOUDEN
ESITTELYPUISTO ELOKIERTO

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 aamupala klo 6-9 ja lounas klo
11-12.30. Tilaa on myös mahdollista vuokrata yksityistilaisuuksiin.

JOKIOINEN

Jokioisten Leipä – maun verran parempi.
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RAVINTOLA
FERRARIA
Keskuskatu 15, JOKIOINEN
p. 03 438 2700 | www.ravintolaferraria.com
Keittiö avoinna ma-pe 10.30-22, la-su 11.30-22
Pubi avoinna su-to 10-24, pe-la 10-03

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.

JOKIOINEN

Tervetuloa Jokioisille ja Ravintola Ferrariaan!

KAHVIORAVINTOLA
WENDLA

HUNAJAKOTO
Koskelontie 9, JOKIOINEN
p. 040 840 4647 | www.hunajakoto.com

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

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 keittiollä,
kylpyhuone wc:llä ja erillinen wc.

Meheviä makuja arkeen ja juhlaan. Kahvioravintola Wendlan herkullinen lounaspöytä on
katettuna arkisin klo 10.30–14.00. Lounaslistamme on nähtävillä kotisivuilla. Kauttamme
myös kattavat catering- ja pitopalvelut historiallisessa Tietotalon miljöössä sekä muissakin tiloissa.

Talon puutarhassa on myös pihasauna takkahuoneineen.
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MURSKAN
PARATIISIN
KESÄKONSERTIT!

Y PÄ JÄ

Esiintyjät ja päivät
Facebookissa
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Suomen kuuluisin
hevospitäjä
Ypäjä
Ypäjä on ehdottomasti Suomen tunnetuin hevospitäjä. Onhan siellä alan arvostettu oppilaitos
Hevospisto. Se toimii Siittolanmäellä Ypäjän Kartanonkylässä, jossa on kasvatettu hevosia jo
1800-luvulla. Siellä järjestetään myös Finnderby, alan kansainvälinen ja tunnettu kilpailu.
Toki Ypäjä on muutakin – kaunis, pieni maaseutupitäjä, jonka viehättävissä jokimaisemissa
on helppo viihtyä. Olipa siellä sitten vakituisesti tai lomailemassa. Tai vaikka pelaamassa
golfia.

YPÄJÄN
KOTISEUTUMUSEO

Loimijokilaakson kulttuurimaisema hevoslaitumineen on ypäjäläinen, idyllinen näky. Se
viehättää myös matkailijoita, joita Ypäjällä riittää. Tästä syystä Ypäjälle on useita viihtyisiä maatilamajoituspaikkoja. Kunnan keskusta on vireä ja sieltä löytyvät myös matkailijoita
palvelevat ruokapaikat ja kaupat.

p. 050 574 7732
Avoinna ryhmille sopimuksen mukaan.

Ypäjän kirkkoa ei voi olla huomaamatta. Kansallisromanttiseen jugend- tyyliin viime vuosisadan alussa rakennettu kirkko seisoo kunnan keskustassa keskeisellä paikalla.

Alueelta löytyvät lukkarintupa, riihi, aitta,
savusauna ja Laurilan torppa.

SUOMALAISEN HEVOSURHEILUN HISTORIAAN VOIT TUTUSTUA
SUOMEN HEVOSURHEILUMUSEOSSA JA LAITUMELLA VOIT NÄHDÄ
PRESIDENTTIMME SUOMENHEVOSTAMMA YPÄJÄ JUULIAN.

Ei sisäänpääsymaksua.

Kotiseutumuseon alueelle on vuosien kuluessa
siirretty rakennuksia eri puolilta Ypäjää.

YPÄJÄN KIRKKO
Perttulantie 6, YPÄJÄ

Y PÄ JÄ

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.
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.

SUOMEN
HEVOSURHEILUMUSEO

Valokuiduilla toteutettu tähtitaivas asennettiin
suuren kirkkoremontin yhteydessä keväällä
1998.

Aiheina mm. hevosjalostus, hevosurheilu,
eläinlääkintä ja puolustusvoimien hevoset.
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Kerhotie 11, YPÄJÄ
p. 040 518 9992 | www.hevosurheilumuseo.fi

Hevosurheilumuseossa on esillä hevosurheilun
historiaa 1600-luvulta lähtien.

Vuosittain vaihtuvat erikoisnäyttelyt.
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MURSKAN UIMARANTA, Turuntie 385

YPÄJÄ DISCGOLFPARK, Pertuntie 5

TOLMIN LAAVU, Kuusimäentie 91

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.

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

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

LOIMIJOKI GOLFIN FRISBEEGOLFRATA,
Jaakkolantie 190
Kaudella 2021 avattava uusi 9-väyläinen rata
rinnemaastossa. www.loimijokigolf.fi

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.

YPÄJÄN KUNNAN YLLÄPITÄMIÄ ULKOLIIKUNTAPAIKKOJA
KUNTORATA, Kenttätie 17
Pertunkaaren urheilukentän lähimaastoissa
kiertävä 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.

KURJEN LAAVU JA PULKKAMÄKI
RAUTARINNE, Jokitie 5
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 hevospolun varrella
sijaitseva retkeilymaja. Matka urheilukentältä
noin 6,5 km. Varustuksena takka, liesi, polttopuut ja puucee.

-
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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, koulutaen alalle vastuullisia
ammattilaisia. Hevosopisto järjestää hevosalan
ammatillisen koulutuksen lisäksi mm. kilpailuja ja tapahtumia, majoitus- ja ravintolapalveluita, valmennusta, kokous- ja elämyspalveluita
sekä pitää ratsastuskoulua. Hevosopisto ylläpitää myös Vermossa toimivaa ravikoulua.
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LOIMIJOKI GOLF
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
Köllintie 20, YPÄJÄ
p. 050 569 6945 | www.paija.fi

Koe maaseudun hiljaisuus, silti ihan lähellä
kaikkea. Paijalla vastuullisuus ja slow food on
arkea. Oman keittiön herkulliset tarjoilut lähituotteista tehtynä kruunaavat päiväsi.
Tämä onnistuu niin perhepiirissä tai halutessa
voit järjestää kokous- tai koulutustilaisuuden
tarvittaessa majoituksella.

MÄNNIKÖN MÖKKI

LEVOMÄEN TILA

Turuntie 134, YPÄJÄ
p. 02 484 6266
Avoinna ma-pe 8-15

Leiritie 13, YPÄJÄ
p. 050 571 6133 | www.satulasepat.fi

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

Vuonna 1939 rakennetussa ja 2013 remontoidussa Männikön mökissä on keittiö, olohuone
ja makuualkovi, wc, suihku ja infra-punasauna. Makuupaikat 3+1 hengelle.

Aitoa maalaiselämää, mummolanostalgiaa
ja heinälatoromantiikkaa! Etsitkö majoitusta
perheelle tai kaveriporukalle? Perinnemaisemissa Ypäjällä sijaitsee kolme erilaista maatilamökkiä, joissa jokaisessa on oma puusauna
ja halutessa on mahdollisuus myös paljukylpyyn.

Palikkalan SEO on viihtyisä pysähdyspaikka
Ypäjällä valtatie 10 varrella. Palikkalan SEO:lla
on lounaspöytä katettuna arkisin klo 11-14.
Perinteikäs lounaskahvila hyvien liikenneyhteyksien varrella, Ypäjän Palikkalassa, tarjoaa
laadukkaista raaka-aineista valmistetun kotiruoan lisäksi tuoreet ja maukkaat, itseleivotut
leivät sekä leivonnaiset – myös tilauksesta.
Tankkaa autosi samalla!

Sijainti Ypäjän hevosurheilualueiden vieressä.

Rauhallinen sijainti ja laajat peltomaisemat
ympärillä takaavat rentouttavan lepopaikan.
Tervetuloa!
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SEO PALIKKALA

50 VUOTTA
MUSEOJUNIA!

HUMPPILA

Humppilassta
jatkoyhteys
VR:n juniin.
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Humppila,
uniikki niin
monella tavalla
Humppila on tunnettu paikkakunta kahden valtatien risteyksessä. 1970-luvun alussa rakennettu Humppilan lasitehdas on edelleen alueensa värikäs maamerkki. Sen ympärille kasvanut
kauppakeskittymä palvelee matkailijoita ympäri vuoden.
Kunnan keskus, viehättävä kirkonkylä sijaitsee rauhallisesti kauempana kakkostiestä. Maisemasta kauniin tekevät laajat peltoaukeat – suomalainen maalaismaisema.
Humppilasta ei koskaan ole puuttunut luovuutta. Eri aikoina se on vain esiintynyt erilaisissa
asioissa, maatalouden tai rakentamisen kehittämisessä tai taiteessa ja vahvassa kulttuurielämässä. Toki se on ollut aina läsnä myös ihmisten tavallisessa arjessa. Sen huomaa esimerkiksi
Talvisen työläismökissä, joka on valtakunnallisestikin merkittävä paikallismuseo, Siellä voi
tutustua viime vuosisadan asumisoloihin.

VANHAA TALONPOIKAISTUNNELMAA PÄÄSET AISTIMAAN
VIERAILEMALLA KAUPPILAN TALONPOIKAISMILJÖÖSSÄ.
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KOIVISTONLAMMI, Iisakinkuja 3

KUNTORADAN LAAVU, Rinnekuja

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

Kirkkokulman ulkoilureitin varrella, Rinnekujan yhdysreitin varrella sijaitseva ulkoilulaavu.

VENÄJÄNLAMMI, Porintie 599
Valtatien läheisyydessä sijaitseva harjulampi,
jossa on aidattu lastenallas, iso laituri ja hyppytorni. Uimarannalla on pukusuojat ja wc.

HUMPPILAN KIRKKO
Koivistontie 15, 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. Kirkko edustaa
jyhkeää kansallisromanttista tyyliä yhdessä
kauniiden lasimaalausten kanssa.

KAUPPILAN LAAVU
Murtosuon laidalla kävelyreittien varrella
sijaitseva ulkoilulaavu.

MYLLYNKULMAN LAAVU
Laavu sijaitsee Myllynkulman tiellä lähellä
Myllykalliota. Kyltti opastamassa.

KAUPPILAN
TALONPOIKAISMILJÖÖ
SILVALAN LEIKKI- JA LIIKUNTAPUISTO,

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

Kisakuja
Silvalan puiston välineistö toimii matalan
kynnyksen harjoittelupaikkana ikäihmisille ja
tarjoaa myös riittäviä haasteita motivoimaan
kaiken kuntoisia käyttäjiä.

Tila toimii talonpoikaismuseona ja juhlien
viettopaikkana ja tuo tuulahduksen menneestä.
Talonpoikaismiljööseen kuuluu päärakennus,
navetta, aitta ja tuulimylly. Ei sisäänpääsymaksua.
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HUMPPILA

KUNTORATA,

Kauppilantie 8, HUMPPILA
p. 044 706 4444 / Humppilan kirjasto.
Avoinna kesäsunnuntaisin elokuun loppuun 12-16

HUMPPILAN KUNNAN YLLÄPITÄMÄT ULKOLIIKUNTAPAIKAT

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

TAIDEMAKASIINI ITU
Perkiöntie 13, HUMPPILA
siivonentakku@gmail.com
Avoinna 6.-18.7.2021 11-17

Talvinen on vuosisadanvaihteen työläiskoti,
jossa kunnan halonhakkaajana työskennellyt
Kalle Talvinen asusti.

Teoksia vedestä, elämän eliksiiristä. Taidenäyttely ”VESI” 6.-18.7.2021 kello 11-17.
Urpolan kartanon vanhan viljamakasiinin
laareissa, käytävillä ja pihapiirissä. Mukana
15 vedestä innoituksensa saanutta taiteilijaa.

Ei sisäänpääsymaksua.

Tervetuloa!

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

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 laaja valikoima
makeisia. Yli 100 asiakaspaikkaa. Anniskeluoikeudet. Mahdollisuus yksityistilaisuuksiin
ja kokouksiin.

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

Humppilassa on monien tunnelmien juhlapaikka, jossa vietetään häät, syntymäpäivät,
yritysten tilaisuudet, pikkujoulut ym. Kartanon
alue on myös suosittu ryhmäretkikohde, jossa
katsottavaa ja koettavaa löytyy ruokailun ja
kahvittelun lisäksi. Esittelykierroksia.

MAJOITUSTA
HYVINVARUSTELLUISSA
HIRSITALOISSA.

HUMPPILA

VIIKINKISAUNA
Vanhanajan savusauna ViikinkiSauna, joka
lämpiää ryhmille tilauksesta juhlien tai
kokousten lomassa tai erikseen. ViikinkiSaunan pihapiirissä 6 erilaista saunaa.
Pääset saunomaan vaikka Saunamaratonin!
Kuumakylpy Viikinkilaiva Helka ja uimalampi
käytössä. Saunalle tilauksesta myös ruokaa.
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TILKKUTEX
Oiva retkikohde maankuulu aarreaitta Tilkkutex,
josta löytyy laaja valikoima kankaita, tarvikkeita ja –käsityökirjoja sekä näytteillä vanhanajan tyylinen nukkekoti. Myös verkkokauppa.
Olemme palvelleet lämmöllä jo 37 vuotta!
Tervetuloa!

KENKÄMAAILMA
& TUKKAPÖLLY
Lasitehtaantie 2, HUMPPILA
p. 050 372 3330 | www.humppilanlasi.fi
p. 050 468 4388 | www.tukkapolly.fi
Avoinna joka päivä 8-20

Suomen suurimmalla kenkävalikoimalla
varustetun Kenkämaailman poikkeuksellisen upeisiin aarteisiin kannattaa tulla tutustumaan kauempaakin! Vuosien kokemuksella
ja ammattitaidolla valittujen, mukavien ja
laadukkaiden kenkien lisäksi löydät nahkatakkeja, laukkuja, hansikkaita sekä muita
asusteita. Rakkaudesta kenkiin – Kenkämaailma.
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.

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

ENEMMÄN KUIN TAUKOPAIKKA
50 VUOTTA!
Sinua palvelevat laadukkaat erikoisliikkeet mm.
Iittala Outlet, Marimekko outlet, Auringon Kirjaja Paperipuoti, Kahvila-ravintola Café Lasikello,
Apteekki Humppilan Lasi, Finlayson popup ja
Hanx.

Kuva: Suomen Lasimuseo
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TERVETULOA HENKILÖKOHTAISEN
PALVELUN KAUPPAKESKUKSEEN!

HUMPPILA

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 latauspiste ja SmartPost -automaatti!
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Hevoselämyksiä

FORSSAN SEUDULL A
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.

PUOLIKUUN PONITALLI
www.puolikuun-ponitalli.fi

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.

KOTISALON TALLI
www.kotisalontalli.fi

Ratsastustunteja, maastoratsastusta ja erilaista
hevosleiritoimintaa ympäri vuoden. Mahdollisuus myös talutusratsastukseen. Tilalla on
myös hyvinvointipalveluja.

RATSUKANKAAN TALLI
www.ratsukankaantalli.tarinoi.fi

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

VUONOHEVOSTILA YLI-TOKKO
www.vuonohevonen.org

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

VEKKILÄN MUSEOTILA
www.liinaharja.fi

Eläin- ja hevosavusteista toimintaa kaikenikäisille ja -tasoisille asiakkaille. Palvelu
toteutetaan asiakkaan kanssa kahden tai
pienryhmässä. Majoitusta, makuelämyksiä ja
suomalaisia maatiaiseläimiä.

KORTENIEMEN PERINNETILA
www.luontoon.fi/korteniemi

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

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

WEST WIND RANCH

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa.

www.facebook.com/westwindranch01

KALALAHTI VALJAKOT

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

ROBLE VERDE DRESSAGE
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

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

LINTUPAJUN HEVOSTALLI
www.facebook.com/lintupaju

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

ELONKIERTO
www.elonkierronystavat.fi/elonkierto

Kesäaikaan avoinna olevassa maatalouden
esittelypuistossa on suomalaisten kotieläinten joukossa suomenhevosia.
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www.kalalahtivaljakot.fi

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja valjakkovalmennusta. Elämystuotteena mm. tutustumispäivä valjakkoajoon.

KOPARHLÍÐ
– HUMINAN ISLANNINHEVOSTILA
www.katisumma.com

Islanninhevosten askellajiratsastuksen
opetusta kaiken tasoisille ratsastajille.

Saunaan si!
Suomalainen haluaa lomallaan saunaan ja suomalaiseen saunaan haluavat
myös ulkomaiset vieraamme. Forssan seudulla saunominen onnistuu
kyllä – oivallisia vaihtoehtoja on useita, halusitpa saunaan yksin, kaksin
tai isommalla porukalla. Saunoja on monenlaisia: savusaunoja, liikkuvia
saunoja, tynnyrisaunoja, perinteisiä rantasaunoja, jopa yli 100-vuotiaita
saunoja ja totta kai myös paljuja. Valitset vain missä haluat nautiskella!

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

EERIKKILÄN
RANTASAUNAT
Eerikkilässä voit nauttia saunoista ja uimisestakoko vuoden. Rantasaunat sijaitsevat
Tammelassa Ruostejärven rannassa, johon
voit kesällä pulahtaa suoraan saunasta ja
talvella taas saunoilla on avanto.
Tiedustelut: p. 0201 108 200
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LEVOMÄEN SAUNA
Sauno perinteisessä pihasaunassa Ypäjänkylässä Levomäen Maatilamökeillä. 4-6 hengen
kylpytynnyri siirrettävissä saunan edustalle.
Tiedustelut: p. 0400 845 589

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

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

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.

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

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.
Naisten vuoro klo 16–18 ja miesten klo 18–20.
Hinta 5€/hlö, alueella yöpyjille maksuton.

Tiedustelut: p. 0400 422 218

Tiedustelut: p. 050 569 6945
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Tiedustelut: p. 040 775 4360, (03) 436 0077

Konsertteja,
perinnepäiviä, markkinoita
ja urheilutapahtumia

Tapahtumamuutokset ovat
mahdollisia.
Seuraa tapahtumien
tiedottamista.

Forssan seudulla kesällä 2021
KESÄKUU

HEINÄKUU

4.-6.6. Valjakkoajokilpailu Hevosopistolla,
Ypäjä. www.hevosopisto.fi

2.7. Quartetto di Cremona (Italia) yhtye
klo 18 Forssan työväentalolla.
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi

11.6. Helsingin tuomiokirkon poikakuoro
Cantores Minores konsertoi klo 19 Forssan
kirkossa.
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
11.-13.6. Este- ja kouluratsastuskilpailut
Hevosopistolla, Ypäjä. www.hevosopisto.fi
12.6. Perinnepäivä klo 11-17
Korteniemen perinnetilalla Liesjärven
kansallispuistossa, Tammela.
www.luontoon.fi/korteniemi
12.6. NorriFolk klo 18-23 ravintola VanhaNorrilla, Tammela. www.mokkermeija.fi
13.6. Sunnuntairavit klo 13 Pilvenmäen
ravikeskuksessa, Forssa. www.pilvenmaki.fi
14.-16.6. Diandran ”Kesäisenä päivänä”
konsertit klo 18 Ypäjän Musiikkiteatterilla
www.ypajanmusiikkiteatteri.fi
18.-20.6. Musica Kalevi Aho -kamarimusiikkifestivaali Villaforssissa, teatteritalolla,
työväentalolla ja yhteislyseolla, Forssa.
www.musicakaleviaho.fi
19.6. Makkaramarkkinat Tammelan
keskustassa. www.makkaramarkkinat.fi
19.6. Forssan Suvi-ilta juoksu- ja
pyöräilytapahtuma. www.suvi-ilta.fi
23.6. Forssan Juhannusmarkkinat
kauppatorilla. www.markkina.net
30.6. Kesäillan jazz-konsertti klo 20
ravintola Vanha-Norrilla, Tammela
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi

3.7. Philharmonie Leipzigin (Saksa)
picknick-konsertti klo 15 Jokioisten
kartanon puistossa.
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
4.7. Minkiön maalaistori klo ?? Jokioisten
Museorautatien asemalla.
www.jokioistenmuseorautatie.fi
4.7. Höyryjuna liikenteessä Jokioisten
Museorautatiellä.
www.jokioistenmuseorautatie.fi
4.7. Hunnarin Hapotus -polkujuoksutapahtuma klo 12, Forssa. www.oxroadultra.com
6.7. Quartetto di Cremonan (Italia)
kamarimusiikkikurssin päätöskonsertti
klo 15 Forssan kirkossa.
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
6.7. Runon ja Suven päivän konsertti klo
18-19.30 Mustialan juhlasalissa, Tammela.
www.tammela.fi
7.7. Naiskuoro Gloria (Venäjä) klo 18
Forssan kirkossa.
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
8.7. Kansanmusiikkiyhtye Veresk (Venäjä)
klo 16 Portaan kylätalolla, Tammela
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
8.7. Naiskuoro Gloria (Venäjä) klo 18
Humppilan kirkossa.
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
9.7. Kansanmusiikkiyhtye Veresk (Venäjä)
klo 18 Teuron kylätalolla, Tammela
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
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9.7. NorriBlues klo 18 ravintola VanhaNorrilla, Tammela. www.mokkermeija.fi
10.7. Pietarin nuorten
harmonikkaorkesteri (Venäjä) klo 11
Forssan kauppatorilla
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
10.7. Heinäpäivä klo 11-17
Korteniemen perinnetilalla Liesjärven
kansallispuistossa, Tammela
www.luontoon.fi/korteniemi
10.7. Pietarin nuorten
harmonikkaorkesteri (Venäjä) klo 14
Jokioisten vanhainkodin piha-alueella
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
10.7. Kansanmusiikkiyhtye Veresk
(Venäjä) klo 16 Korteniemen perinnetilalla
Liesjärven kansallispuistossa, Tammela
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
11.7. Höyryjuna liikenteessä Jokioisten
Museorautatiellä
www.jokioistenmuseorautatie.fi
11.7. Kansanmusiikkiyhtye Veresk (Venäjä)
ja Pietarin nuorten harmonikkaorkesteri
(Venäjä) klo 14 Saaren kansanpuistossa,
Tammela
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
11.7. Sunnuntairavit klo 16 Pilvenmäen
ravikeskuksessa, Forssa. www.pilvenmaki.fi
11.7. Runoa ja musiikkia klo 18-20
Kaukolanharjun näkötornilla Saaren
kansanpuistossa, Tammela
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
17.7. Muistojen Evakkojuna klo 9.30 – 18.30
Jokioisten museorautatiellä
www.jokioistenmuseorautatie.fi

LOUNAIS-HÄMEEN
MUSIIKKIPÄIVÄT
40 VUOTTA!
www.lounaishameenmusiiikkipaivat.fi
Keijo Aho, 040 543 3227

Toukokuu: Suomalainen barokkiorkesteri, Tammelan kirkko 16.5. ja
Raoul Björkenheim & eCsTaSy, Jokioisten Tietotalo 29.5.
Kesäkuu: Cantores Minores, Forssan kirkko 11.6. ja Kesäillan jazzkonsertti, Ravintola Vanha Norri 30.6.
Heinäkuu: Kesäillan jazzkonsertti, Ravintola Sylvi, Nuutajärvi 1.7.; Quartetto di Cremona, Forssan työväentalo 2.7. ja Tammelan kirkko 4.7.; Philharmonie Leipzig & Duo Graceland, Jose Pineland´s Unplugged, Jokioisten
kartanon puisto 3.7.; Naiskuoro Gloria, Venäjä, Forssan kirkko 7.7., Forssan tori ja Humppilan kirkko 8.7.; Kansanmusiikkiyhtye Veresk, Venäjä,
Portaan kylätalo 8.7., Teuron kylätalo 9.7., Korteniemen perinnetila
10.7. ja Saaren kansanpuisto 11.7.; Pietarin nuorten harmonikkaorkesteri,
Forssan tori 10.7. ja Saaren kansanpuisto 11.7.; Arja Kanerva ja Esa Pietilä,
Kaukolanharjun näkötorni 11.7.
Syyskuu: Heini Korhonen ja Toni Tatti, Forssan työväentalo 12.9.
Lokakuu: Mika Mylläri Kvintetti, Forssan työväentalo 9.10. ja Petteri
Salomaa ja Ilmo Ranta, Forssan työväentalo 31.10.
Marraskuu: Keijo Ahon ja Musiikkipäivien ystävien kamarimusiikkikonsertti, Jokioisten kirkko 21.11.
Esiintymisiä myös hoitolaitoksissa.
Lisäksi Quartetto di Cremonan kamarimusiikkikurssi 1.7.-6.7., Naiskuoro Glorian johtajan Albina Huzinan kuorolaulukurssi 6.7.-8.7. sekä
Kansanmusiikkyhtye Vereskin perinnenukkien tekemisen opetusta.

MUSICA KALEVI AHO
www.musicakaleviaho.fi
Hannu Lahtonen, 040 591 4584

KAMARIMUSIIKIN JUHLAA 18.-20.6.
Kansainvälinen Musica Kalevi Aho -kamarimusiikkifestivaali on soinut
nimikkosäveltäjänsä syntymäkaupungissa Forssassa vuodesta 2016
lähtien.
Tapahtuma esittelee maamme merkittävimpiin ja kansainvälisesti
tunnetuimpiin nykysäveltäjiin lukeutuvan Kalevi Ahon tuotannon
lisäksi niin menneen maailman klassikkoja kuin nykymusiikin merkkiteoksia – jazzia unohtamatta.
Kantaesitykset ovat oleellinen osa festivaalia, niin kotimaiset kuin
ulkomaiset esiintyjät ovat lajinsa terävintä kärkeä.
Taiteidenvälinen vuoropuhelu on oleellinen osa tapahtumaa, niin teatteri kuin kuvataidekin ovat osaltaan avittamassa musiikkia.
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18.7. Höyryjuna liikenteessä Jokioisten
Museorautatiellä
www.jokioistenmuseorautatie.fi

7.8. Höyryjuna liikenteessä Jokioisten
Museorautatiellä
www.jokioistenmuseorautatie.fi

21.7. Lasten perinnepäivä klo 11-17
Korteniemen perinnetilalla Liesjärven
kansallispuistossa, Tammela
www.luontoon.fi/korteniemi

7.-8.8. Hakkapeliittatapahtuma klo 9.4516 Tammelan kirkolla ja Mustialassa
www.nsaura.fi/hakkapeliitatapahtuma

22.-25.7. Portaan Nahkurinverstaan
Taidekesä -tapahtuma, Tammela
www.nahkurinverstas.fi
25.7. Kitaristi Santeri Rautiaisen konsertti
”Ääniä välitetyille” klo 18 Tammelan
kirkossa. www.tammelanseurakunta.fi
25.7. Höyryjuna liikenteessä Jokioisten
Museorautatiellä
www.jokioistenmuseorautatie.fi

ELOKUU
1.8. Pick Nick -harrasteajoneuvotapahtuma klo 6-17 Pilvenmäen ravikeskuksessa,
Forssa. www.pick-nick.com
6.-7.8. Forssan Holjat -kaupunkifestivaali
Forssan kauppatorilla. www.holjat.fi

10.8. Tiistairavit klo 18 Pilvenmäen
ravikeskuksessa, Forssa
www.pilvenmaki.fi
13.-15.8. Nuorten hevosten festivaali
kouluratsastus, Ypäjä Eventing
Hevosopistolla. www.hevosopisto.fi
14.8. Höyryjuna liikenteessä Jokioisten
Museorautatiellä
www.jokioistenmuseorautatie.fi
19.-22.8. Nuorten hevosten festivaalin
esteratsastuskilpailu Hevosopistolla, Ypäjä
www.hevosopisto.fi
20.8. NorriRock klo 18 ravintola VanhaNorrilla, Tammela. www.mokkermeija.fi
21.8. Museorautatien 50-vuotisjuhlapäivä,
Jokioinen. www.jokioistenmuseorautatie.fi

7.–8.8. HAKKAPELIITTATAPAHTUMA
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.
Hakkapeliittatapahtumassa on vuosittain vaihtuva teema, jonka ympärille tapahtuma rakennetaan. Luennot, esitykset ja työnäytökset.
Vuoden 2021 tapahtuman teemana on ”Perhe
1600-luvulla”. 7.–8.8. ohjelmassa on luvassa
perinteen mukaisesti juhlapuheita, musiikkia
ja näytelmää. Uuttakin ohjelmaa on luvassa,
kuten lasten puuha-alue, jossa hypätään 1600luvun lasten maailmaan.
Viikonlopun aikana voit 1600-luvun ainutlaatuisella torilla tavata lähes 200 kauppiaista ja
kädentaitajaa eri puolilta Suomenmaan.

rahvaasta ovat pukeutuneena 1600-luvun asuihin. Torielämässä on mukana myös hänen
majesteettinsa kuningas Kustaa II Adolfin,
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.
Tapahtumasta tulevalla tulolla ylläpidetään
vuonna 1932 valmistunutta seuran taloa, Auran
Pirttiä, missä kaikenikäisille seuralaisille on
tarjolla kerhotoimintaa ympäri vuoden.

Torikauppiaat, esiintyjät ja osa vierailevasta
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21.-22.8. HEINÄMESSUT
Kutomon alue, FORSSA
www.heinamessut.fi

Kutomon upeassa miljöössä iloiset koko
perheen kesämessut. Monipuolinen kattaus
näytteilleasettajia, runsaasti ohjelmaa ja
tekemistä. Korisalueella pääset tutustumaan
koripalloon lajina, voit seurata 24 tunninheittohaastetta, ja saatat jopa bongata julkkiksen! Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Tervetuloa koko perhe – vauvasta vaariin!

21.8. Pertun Päivä, Ypäjä. www.ypaja.fi
21.-22.8. Kirppiskierros klo 10-16
Tammelan kylissä. www.tammela.fi
21.-22.8. Heinämessut Forssan Kutomon
alue, www.heinamessut.fi

28.8. Rukiinpuintia klo 11-17
Korteniemen perinnetilalla Liesjärven
kansallispuistossa, Tammela
www.luontoon.fi/korteniemi

SYYSKUU

21.8. 20. Rautainen ilta ja
Rautakankikävelyn MM-kisat klo 17-01
Mustialassa, Tammela
www.rautainenilta.wordpress.com

2.-5.9. Suomenratsujen Kuninkaalliset
Hevosopistolla, Ypäjä. www.hevosopisto.fi

22.8. Höyryjuna liikenteessä Jokioisten
Museorautatiellä
www.jokioistenmuseorautatie.fi

5.9. Sadonkorjuun kiitosjumalanpalvelus
klo 13-15 Korteniemen perinnetilalla
Liesjärven kansallispuistossa, Tammela
www.luontoon.fi/korteniemi

23.-29.8. XXII Kansainväliset
Mykkäelokuvafestivaalit Elävienkuvien
teatterilla, Forssa. www.silentmovie.com
28.8. Höyryjuna liikenteessä Jokioisten
Museorautatiellä
www.jokioistenmuseorautatie.fi
28.8. Suomen Luonnon Päivän Metsäjamit klo 10-15 Saaren kansanpuistossa,
Tammela. www.tammela.fi

4.9. Olutta & Syystoberit klo 11-24
OlutMyllyllä, Forssa. www.olutmylly.fi

5.9. Tango del norte – Solos & Duos 2
-konsertti klo 15 Tammelan kunnantalon
valtuustosalissa. www.tammela.fi
5.9. Sunnuntairavit klo 16 Pilvenmäen
ravikeskuksessa, Forssa. www.pilvenmaki.fi
10.9. Starinita Varsahuutokauppa
Hevosopistolla, Ypäjä. www.hevosopisto.fi

10.9. Mika ja Turkka Malin Vysotskykonsertti klo 19 Urheilutalo Feeniksissä,
Forssa. www.kultuuriaxel.fi
11.9. Kulttuuriympäristöpäivä klo 11-17
Korteniemen perinnetilalla Liesjärven
kansallispuistossa, Tammela
www.luontoon.fi/korteniemi
11.9. Syysajo Jokioisten Museorautatiellä
www.jokioistenmuseorautatie.fi
12.9. ”Siete canciones populares
españolas” konsertti klo 16 Forssan
työväentalolla
www.lounaishameenmusiikkipaivat.fi
17.-18.9. Tammavaltikkaravit Pilvenmäen
ravikeskuksessa, Forssa. www.pilvenmaki.fi
24.9. Mikaelin tapahtuma klo 17-21
Tammelan kunnantalolla. www.tammela.fi
Lisää tapahtumia löydät kuntien
kotisivujen tapahtumakalentereissa.

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.

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 tilaa vuokrataan myös yksityistilaisuuksiin ja kokouksiin.

Tervetuloa teatteriin! Katsojan osana on teatterissa olla se jännittäjä. Mitä seuraavaksi
tapahtuu?
Tulossa lastennäytelmä Tuulihattu ja pingviini!

Elävienkuvien teatteri toimii 23.-29.8.2021
kansainvälisten mykkäelokuvafestivaalien
näyttämönä.
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KESÄN KATSOMOISSA PÄÄSET SEURAAMAAN
TEATTERIA, KUUNNELMAA JA STAND UPPIA
5.-20.6.

Kyläsepän kesäteatteri ”Kuinka olet vanha?”, Jokioinen, www.kylaseppa.com

27.6.-11.7. Rauhaniemen kesäteatteri ”Kahen Akan Loukussa”, Tammela, www.nsaura.fi/rauhaniemenkesateatteri
3.7.

Kyläsepän kesäteatterilla Hassujen Haahkojen 10-vuotisjuhlakiertueen esitys, Jokioinen, www.kylaseppa.com

11.7.

Kyläsepän kesäteatterilla Kuunnelma-piknik ”Kissani on karannut” klo 14, Jokioinen, www.kylaseppa.com

17.7.

Kyläsepän kesäteatterilla Stand Up -ilta klo 18, Jokioinen, www.kylaseppa.com

24.7.-8.8. Kyläsepän kesäteatteri ”Mamma teki aina niin”, Jokioinen, www.kylaseppa.com
7.-8.8.

Rauhaniemen kesäteatteri ”Kahen Akan Loukussa”, Tammela, www.nsaura.fi/rauhaniemenkesateatteri

14.8.-11.9. Teatteri Tuntematon ”Tuntematon sotilas”, Jokioinen, www.teatterituntematon.fi
21.8.

Ypäjän Musiikkiteatterilla ”Puhelinlangat laulaa”, www.ypajanmusiikkiteatteri.fi

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

5.-20.6. Komedia vanhenemisesta ”KUINKA OLET VANHA” (ei ma eikä pe).
9.6. klo 19 esitys tulkataan viittomakielelle.
28.6.-2.8. maanantaisin 17.00-18.30 PIHAJOOGA
3.7. klo 14 Vierailijat: HASSUJEN HAAHKOJEN 10-vuotiskiertue esitys.
(kaksi pienoisnäytelmää yhden hinnalla)
11.7. klo 14 KUUNNELMAPIKNIK, ota omat eväät tai osta paikan päältä.
Talosta filtti. Kuunnelmana seikkailukomedia ”KISSANI ON KARANNUT”
17.7. Vierailijat: LASTENTEATTERI (jos korona sallii harjoittelun)
17.7. STAND UP -ilta; Simola, Grönroos, Mujunen
24.7.-8.8. Laulunäytelmä ”MAMMA TEKI AINA NIIN” (ei ma eikä pe)
14.8. KARAOKETANSSIT
Teatterimme sijaitsee Jokioisten Luodesuolla, maalaismaiseman sydämessä. Meille ei helpolla tulla, jollei ole omaa kuljetusta. Niinpä kesällä
2021 tahdomme mahdollistaa teatterinautinnon myös niille, joilla ei omaa
autoa ole. ”KYLÄSEPÄN ONNIKKA” ajelee lauantaisin ja sunnuntaisin,
kyytiin pääsee maksamalla 5€/suunta. Tarkista aikataulut: 044 321 5232.
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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.
Tässä muutamia maistiaisia…

LOIMIJOEN RANNOILLA
Retkipäivä alkaa Ypäjältä Paijan Maatilamajoituksesta, jossa aamukahvit ja suolaista.
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.

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. Kerätyistä
yrteistä valmistetaan jalkakylvyt tms. Saunominen vanhassa parvisaunassa. Runsas illallinen talliravintolassa.

KIRJAVAN KANKAAN KAUPUNKI
Päiväretki Forssaan alkaa ravintola Vanha
Värjärissä, jossa aamukahvit. Paikallisoppaan johdolla tutustuminen Kehräämöalueen mielenkiintoiseen historiaan ja
tarinoihin. Alueella käynti Forssan museossa ja tutustuminen uuden Kuosikeskuksen toimintaan. Kaupunkikiertoajelun
jälkeen lounas Kutomoalueella Vorssan
Vapriikissa ja vierailu tekstiilipainoyritys
Rykkerissä. Ennen kotimatkaa ostoskäynti
Finlaysonin tehtaanmyymälässä.

PAIKALLISOPA
S
PALVELUKSESS
A

SI

Erinomainen
tapa tutustua
seutukun nan historiaan,
nykypäivän elä
mään ja eri
matkailukohteis
iin, on varata om
a paikallisopas matkaa
si. Forssan seut
ukunnalla
toimii peräti 19
auktorisoitua ja
opasliiton
koulutuksen su
orittanutta paika
llisopasta.
lounaishamee
noppaat.yhdist
ysavain.fi

VIRKISTY VESIHELMESSÄ
Aamupäivää vietetään Forssan Viihdeuimala
Vesihelmessä, jossa rentoudutaan uimahallin poreissa ja aalloissa. Ryhmällä on mahdollisuus myös ohjattuun vesijumppaan. Uinnin
jälkeen ruokailu keskustan ravintolassa ja
opastettu kaupunkikiertoajelu.

KÄDENTAITOJA

HAKKAPELIITTOJEN JÄLJILLÄ

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 läheisessä
keräilytavaranäyttelyssä. Lounasruokailu
ryhmän valitsemassa ravintolassa Humppilan kauppakeskittymässä. Ostoksia alueen
kauppiastaloissa.

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

FORSSAN MATKATOIMISTO OY, p. 020 775 7700, fm.myynti@fmt.fi, www.fmt.fi
MATKA-MERILÄ OY, p. 040 0280 572, matkatoimisto@matka-merila.fi, www.matka-merila.fi

PAIKALLISIA
ELÄMYKSIÄ
Jos tahdot kokea jotakin alkuperäistä, persoonallista ja aidosti paikallista,
tutustu Forssan seudun Doerz elämysverkkokauppaan.
Valitse sopivat aktiviteetit ja varaa heti!

www.doerz.com/visitforssaregion

Forssan seudun matkailuneuvonta
Tourist information of Forssa region
Koulukatu 13, 30100 Forssa
p. 03 4141 5266
matkailu@forssa.f
www.visitforssaregion.f
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