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Kyröskoski ja Hälläpuisto
Kosken putouskorkeus on 22 metriä. 

Kyröskoskea pidetään Kalevalassa 
mainittuna Hämeen Hälläpyöränä. 

Kosken rannalle on rakennettu uuden 
tunneli-voimalan aaltoilualtaan ympärille 

Hälläpuisto.

Teollistuminen kosken partaalla alkoi 
1860-luvulla. Puunjalostus alkoi kymme-
nen vuotta myöhemmin, kun Hammarén 

& co perusti paikalle puuhiomon ja 
paperitehtaan. Tällä hetkellä alueella on 
Metsä Board Kyron paperitehdas. Vau-
rautta pitäjään tuonut paperiteollisuus 

juurtui Kyröskoskelle siis jo yli 140 vuotta 
sitten. Nykyään tehdas pyörii vuonna 
2012 valmistuneen biovoimalaitoksen 

tuottamalla energialla.

Kyröskoski on kautta historiansa kieh-
tonut myös taiteilijoita, kirjailijoita ja 

tutkimusmatkailijoita.

Kulttuuripääkaupunki
Olemme mukana Tampereen kultturipääkaupunkihaussa yhdessä 19 muun pirkanmaalai-
sen kunnan kanssa. Tarjolla on 20 palaa kulttuuria, joilla on yksi yhteinen ydin.
Sisällissodan taisteluista tasa-arvon tavoittelijaksi nousseella Tampereella on historialliset 
ansionsa yhdenvertaisuuden pääkaupungiksi. Mitä se merkitsisi nyt ja tulevaisuudessa? 
Haluamme huolehtia Pirkanmaan alueellisesta yhdenvertaisuudesta, kaikkien ihmisten 
oikeuksista sekä kulttuurin saavutettavuudesta ja esteettömyydestä. Tahdomme nousta 
tasa-arvon kansainväliseksi tiennäyttäjäksi ja yhdenvertaisuuden edistäjäksi sen kaikissa 
muodoissa. Haluamme olla esikuva koko Euroopalle.

Lisätietoja: https://tampereregion2026.fi/

TAMPERE
PIRKANMAA 2026
Euroopan kulttuuripääkaupunkiehdokas

Matkaparkki
Hämeenkyrö kutsuu matkaili-

joita pysähtymään kesäkuussa 
avattavassa matkaparkissa vanhan 

urheilukentän alueelle. Sijainti on 
kauniin Pappilanjoen varrella ja matka 
lähipalveluihin taittuu vaikka jalkaisin. 

Piikainniityntie 2,
39100 Hämeenkyrö

UPEAT KOSKINÄYTÖKSET 
vuosittain vappuna, juhannuspäivänä  
sekä heinä- ja elokuun toisena sunnuntaina  
klo 14–14.30. Ohjelma kosken partaalla  
alkaa tuntia ennen näytöstä.
Kesän 2020 koskinäytökset riippuvat  
koronaohjeistuksesta.  
Lisätietoja www.maisematie.fi.

Koskitie, 39200 Kyröskoski 
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Matka-Suni Ky
P. 040 753 0455
03 371 8881
matka-suni@matka-suni.fi
www.matka-suni.fi

Jouko Hannu 
Kyröläinen tarinankertoja.  
Paikallisopas ja -kirjoittaja,  
tapahtumajärjestelijä.
jouko.hannuco@gmail.com  
p. 046 583 1012 
046 549 8834 

Matrocksin oppaat, 
ohjelmat ja esteetön 
kuljetus
Meidän bussin kyytiin pää-
sevät kaikki esteettömästi. 
Suosituimmat matkapaketit 
Kukkana kämmenellä ja Suo, 
soitto ja suklaasuukko. 
Kielitaitoiset oppaat ja moni-
puoliset ohjelmat. Mielekkään 
vapaa-ajan mahdollistaja

Matrocks Oy
asiakaspalvelu@matrocks.fi
www.matrocks.fi 
p. 040 554 4204

Kukkien Voimaa 
- Kauneutta luonnosta
Frantsilan palkittu retki.  
Lue lisää 
www.frantsila.com/ 
matkailu/kukkien-voimaa

SILLANPÄÄN  
JALANJÄLJILLÄ

Kuvaus:
Retken aikana liikutaan Frans 
Eemelin jalanjäljillä nykyisissä 

kansallismaisemissa, ja käydään 
kirjailijan syntymäkodissa Mylly-

kolussa sekä vieraillaan hänen ai-
kuistumisvaiheensa asuinpaikassa 
Töllinmäessä. Kirjailijan elämä ja 
tuotanto avautuvat uudella tavalla 
ympäröivän yhteisön ja maisemi-
en kautta. Sillanpään teoksissaan 

vaalimat luontoa kunnioittavat arvot 
ovat yhä ajankohtaisia. Ruokailu 
valitsemassanne maatilamatkailu 

kohteessa.
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Opastetut ryhmämatkat/ 
Hämeenkyrön  

Yrityspalvelut Oy
Tervetuloa kokemaan Hämeenkyrö 
ryhmässä! Tarjoamme monenlaisia 
kierroksia eri teemoilla: maisemat, 

kesäteatteri, F. E. Sillanpään tarina ja 
maisemat, rentoutuminen, maaseutu, 
ostosmatka, kierroksia kylillä ja kes-
kustoissa, herkkuhetkiä pitotaloissa, 
ohjelmallista antia ja paljon muuta. 
Kerro tarpeistasi ja toiveistasi, niin 

kokamme sinulle sopivan retken!

Lisää voit kysyä  
Hämeenkyrön Yrityspalveluista  

p. 050 364 6052 
Valtakatu 51, 39200 Kyröskoski

Mobiiliopastettu  
Hämeenkyrön vanhan  

keskustan historiakierros
https://maisematie.fi/vanhattalot/

Teatterit

Myllykolun kesäteatteri
Tajunnanräjäyttävä komedia meille kaikille, joilla on ollut 
sydänsuruja.
Piipe ei miesystävänsä Jurin lähdettyä pois pysty jatkamaan 
omaa elämäänsä, vaan turvautuu lukuisiin - hyvin kyseen-
alaisiin - keinoihin saadakseen exänsä huomion. Sodassa 
ja rakkaudessa on kaikki keinot sallittuja, tai ainakin 
rakkaudessa. Mikään ei ole silloin turvassa, ei postilaatikot 
eikä nallet. Me kaikki olemme joskus kohdanneet Kurkku-
naisen, ja näkymätön kissakin saattaa olla monelle tuttu.
Myllykolun perinteikkäässä kesäteatterissa, F.E.Sillanpään 
kotimaisemissa, esitetään ensi kesänä uusi kotimainen 
komedia Ei muisteta pahalla. Se perustuu Veera Niemisen 
(nyk. Alhqvist) samannimiseen kirjaan. Niemisen esikoisro-
maania Avioliittosimulaattori on esitetty lukuisissa ammatti-
teatteissa suurella menestyksellä.
Ei muisteta pahalla sisältää kaikki hyvän komedian ainek-
set. Luvassa on yllättäviä tapahtumia, kipakkaa sananvaih-
toa ja noloja tilanteita. Se antaa meille mahdollisuuden 
nauraa älyttömyyksille ja muiden ihmisten toilailuille. Ehkä 
itsellemmekin.
Kirjailija Veera Nieminen on paikallisia kirjailijoita, mikä 
sopii Myllykolun perinteeseen erittäin hyvin. Ei muiste-
ta pahalla toteutetaan ammattilaisvoimin. Pääroolissa 
rakkaudessa epätoivoisesti eksyneenä Piipenä nähdään 
Kirsi-Kaisa Sinisalo. Muissa rooleissa esiintyvät mm. Elina 
Rintala, Outi Ikonen ja Heikki Mäkäräinen. Lisää näyttelijä-
julkistuksia tulee lähiaikoina.

Nobeltie 80
39100 Hämeenkyrö

Esitykset:
pe 26.6.2020 klo 18.00 ennakko
La 27.6.2020 klo 18.00 ensi-ilta
to 2.7.2020 klo 18.00
pe 3.7.2020 klo 18.00
la 4.7.2020 klo 14.00
ke 8.7.2020 klo 18.00
to 9.7.2020 klo 14.00
to 9.7.2020 klo 18.00
pe 10.7.2020 klo 18.00
la 11.7.2020 klo 14.00
ke 15.7.2020 klo 18.00
to 16.7.2020 klo 14.00
to 16.7.2020 klo 18.00
pe 17.7.2020 klo 18.00
la 18.7.2020 klo 14.00
ke 22.7.2020 klo 18.00
to 23.7.2020 klo 14.00
to 23.7.2020 klo 18.00
pe 24.7.2020 klo 18.00
la 25.7.2020 klo 14.00
ke 29.7.2020 klo 18.00
to 30.7.2020 klo 18.00
(muutokset mahdollisia)

Peruslippu 28 €, eläkeläiset 25 €,  
opiskelijat/lapset 22 €  
Ryhmät (väh 20 hlö) 24 €/lippu  
(joka 30. lippu vapaa)

Liput: www.myllykolu.net tai  
Ticketmasterin myyntipisteet
Varaukset: info@myllykolu.net tai  
puhelin 040 322 8377
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Frantsilan Kehäkukka 
Frantsilan Kehäkukka Pappilanjoen rannalla on 
Hämeenkyrön suosituin matkailukohde. Kauniissa 
vuonna 1875 rakennetussa koulurakennuksessa toi-
mii viehättävä kahvila, talonpoikaistyyliin sisustettu 
kasvisravintola sekä yrtti- ja lahjatavaramyymälä, 
josta voi poimia mukaan mukavia, kotimaisia 
tuliaisia. Kehäkukan suolaiset kasvisleivonnaiset ja 
ihanat luomumarjapiiraat nautittuna haudutetun 
yrttiteen tai kahvin kera houkuttelevat herkkusuita 
ympäri vuoden. 

Suomen kesän elinvoimaa on tallennettuna pussei-
hin, purkkeihin ja pulloihin - ruuaksi ja rohdoksi. 
Valikoimiin kuuluvat kaikki Frantsilan luomuyrtti-
tilan tuotteet asiantuntevan henkilökunnan opas-
tuksella. 40-paikkainen joenrantaterassi, lasinen 
mehiläispesä, Hämeenkyröstä käsin puotihuone ja 
taidenäyttelyt täydentävät Kehäkukan tunnelmallista 
ilmapiiriä. Frantsilan kaikki luontaistuotteet löydät 
myös verkkokaupasta.

Kesäkuukausina pihapiirissä on lisäksi 300 yrtin 
näytepuutarha, käsityöpuoteja sekä Hämeenkyrön 
matkailuinfo.
Kaikki nämä löytyvät aivan 3-tien kupeesta 
Hämeenkyrön kirkonkylän keskeltä 35 kilometriä 
Tampereelta Vaasaan päin.

Yrjö-Koskisentie 1, 39100 Hämeenkyrö
p. 03 371 4637
asiakaspalvelu@frantsilankehakukka.fi
www.frantsilankehakukka.fi

Heiska
Heiskan luonnonkaunis pihapiiri, viehättävine  

rakennuksineen ja savusaunoineen tarjoaa upeat  
puitteen niin juhliin kuin muihinkin tilaisuuksiin.

Pihapiirissä ovat myös Heiskan kesäteatteri, kesäpuodit  
ja lounasravintola Pikkumökin lihapullat. Heiska ry 

tukee pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tarjoamalla 
palkkatuettua työtä Heiskan kiinteistöjen ylläpidossa  

ja pienrakennustöissä.

Heiskalla valmistettuja roskakatoksia, huusseja, vajoja, 
puutarhakalusteita ym. voi ostaa tai tilata Heiskalta. 

Hanketta rahoittaa Pirkanmaan TE-keskus.

www.heiskary.fi  
Heiskankuja 1, 39100 Hämeenkyrö

p. 040 484 9361
aune.hamadi@heiskary.fi
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Pikkumökin Lihapullat& 
Helena Katariina Shop 
on uusi, lämminhenkinen kokoperheen ravintola, 
kahvila, pitopalvelu ja putiikki Heiskalla. Vanha 
pakarirakennus huokuu vanhaa tunnelmaa! Pakari 
on valoisa, kodikas ja aito pala mennyttä aikaa! 
Heiskan pihapiirin tunnelmassa on mukava istua  
hetkinen pois arjen kiireestä, vaikka Vaniljakahvi-
kupposen äärellä. 
Tervetuloa herkuttelemaan lihapullilla ja maukkail-
la kastikkeillamme! Myös päivittäin tarjolla keitot,  
salaatit, jälkiruuat ja kahvilaherkut! 
Järjestämme yhdessä Heiska ry:n kanssa kesän  
kuluessa monia mukavia tapahtumia. Päivite-
tyt tiedot tapahtumista ja aukioloajoista löydät  
www.helenakatariina.fi sivuiltamme. Tulossa on 
niin markkinoita, lastentapahtumia, tansseja,  
musiikkilounaita ja monta muuta! Kesäkanatkin 
kotkottavat pihassamme lasten ja aikuisten iloksi!  
Ihanat ostokset ja tuliaiset löydät alueen puodeista!

www.helenakatariina.fi 
Fb: Helena Katariina Shop & Pikkumökin Lihapullat 
P. 040 820 6061• helena@helenakatariina.fi 
 Tervetuloa herkuttelemaan Heiskalle!
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Kotipizza
Härkikuja 2
39100 Hämeenkyrö  
p. 040 124 5757

Final 1
Kebab-pizzeria.
Valtakatu 59
39200 Kyröskoski
p. 03 371 3066

Sevilla
Hampurilaisia, kebabia, 
pizzaa ja siipiä.
Härkikuja 6
39100 Hämeenkyrö
p. 03 371 5444

Turkinpippuri
Kebabit, pizzat, pihvit, 
hampurilaiset, salaatit ym.
Härkikuja 2
39100 Hämeenkyrö

Ravintola 
Kosken Wintti
Kosken Wintti on perinteinen 
tanssi- ja seurusteluravintola 
Kyröskoskella.
Valtakatu 61
39200 Kyröskoski  

Hämeenkyrö
Kuppila&baari
Yökerho nuorempaan makuun.

Härkikuja 2
39100 Hämeenkyrö 
050 477 8970

Pub 
Kosken Woima 
Pieni viihtyisä pub kaikelle 
kansalle Kyröskosken keskustassa. 

Valtakatu 61
39200 Kyröskoski
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Highway 3 Grill & Cafe
Astu peremmälle hyväntuuliseen ja palvelevaan  

ruokaravintola ja taukopaikkaan Hämeenkyrössä kolmostien varressa.  
Highway 3 palvelee niin tiellä kulkijoita kun paikallisia. Meillä nautit  

maittavan aamupalan, lounaan, reilut burgerit ja pihvit. Hörppäät kupin  
vastakeitettyä kahvia leivonnaisen kanssa. Raskaanliikenteen kulkuneuvoille on 

pihassa hyvin tilaa myös yöpymiseen. Ravintolassa aina hyviä tarjouksia rahtarit 
kortilla. Saman katon alta löydät myös Lakupäällikkö candystoren. Karkkikauppa 
josta löydät herkut joita ei kauppojen valikoimassa ole. Highway 3 palvelee myös 

ryhmiä. Yli viidentoista hengen ryhmissä toivomme yhteydenottoa ennakkoon.

Tampereentie 56,  Hämeenkyrö • www.highway3.fi • 050 3504007

Lounaskahvila Koskikara
Aivan Hämeenkyrön keskustassa, liikekeskuksen 
katutasossa palvelee ystävällinen lounaskahvila 
Härkitupa. Hyvän kahvin ja herkullisten leivon-

naisten lisäksi myös lounasta.  
Avoinna arkisin 6.30–15.

Härkikuja 2, 39100 Hämeenkyrö 
p. 0400 517 335

Kyröskosken torin
Aasialainen ruoka

Herkullista aasialaista ruokaa ja runsas seiso-
vapöytä arkisin. Annoksia myös mukaan. 

Valtakatu 42, 39200 Kyröskoski

Paussi Paikka
Valtatie 3:n varrella sijaitseva maittava  

ruokapaikka, joka muutti uusiin  
tiloihin vuonna 2017.  

Ruokalista ja palvelut ovat  
pysyneet ennallaan 

 muutosta huolimatta.

Kärrykuja 7,  
39100 Hämeenkyrö

P. 03 371 3325

Mampsellin Lounas
Kaikille avoin lounas arkisin klo 
10.30–13.30. 
Maistuvaa kotiruokaa seisovas-
ta pöydästä. Ruoka-annoksia 
myös mukaan. Kysy tiloja ko-
kouksiin ja pieniin juhliin. Kaut-
tamme saatavissa pitopalvelua 
myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Kyrelin pääty, Jaakontie 2, 
39200 Kyröskoski
p. 040 728 4064

Hiltun Tiltut
Elämyksiä nuotiolla aidon tulen 
äärellä. Loimulohta tai vaikka 
nokipannukahvia. Ruokatarjoilu 
järjestettävissä erilaisiin kohtei-
siin. Eksotiikkaa myös kauempaa 
tuleville. Pitopalvelua juhliin.

P. 040 511 6623  
www.hiltuntiltut.fi  
hiltuntiltut@gmail.com
 

Ellun pata
Ellun Pata tarjoaa elämyksiä 
maaseudun rauhassa Hämeen-
kyrön Kaipiossa. Ellun Pata 
toimii tilausravintolana ympäri 
vuoden ja järjestää säännölli-
sesti ravintolailtoja ja tapahtu-
mia. Myös pitopalvelu!

www.ellunpata.fi 
P. 050 413 6833

Ravintola Sarvi
Perinteinen, jo vuodesta 1970 toiminut ruokaravintola Sarvi 
tarjoaa maittavaa lounasruokaa arkisin klo 11–14. Tarjolla 
takuulla maukkaat à la carte -annokset ja pizzat. Isokin seu-
rue on tervetullut, sillä asiakaspaikkoja on terassi mukaan 
lukien 150.
Arkilounas 9,20 € ma–pe klo 11–14. 
Viikonloppulounas ryhmille tilauksesta 12 €/hlö.

Valtakatu 43, 39200 Kyröskoski
p. 03 371 5630
www.ravintolasarvi.fi

Urkin Piilopirtillä 
Illallinen/iltapala ti–la.
Katso viikon iltapala/
illallislista ja hinnat  
nettisivuiltamme.
Joka perjantai rosvo-
paistia luomukaritsasta, 
loppukesästä rapuja.
Katso sivu 18.

Pinsiön PölkkyBaari 
Avataan kesän 2020 aikana. Lounaskahvila. grillituotteet, 
leivonnaiset ja virvokkeet. Gluteenittomat ja muut erityis-
ruokavalio, myös kasvisruoka. Pölkystä palvelu paranee, 
tervetuloa!

Tampereentie 1931, Pinsiö

Vanha Esson lounas-kahvila
Vuonna 1962 Hämeenkyrössä aloittanut Esson huolto-
asema seilaa nykyään ST!:n lipun alla, mutta kyläläisten 
suussa paikka on ikuisesti Esso. Nykyään tiloissa toimii 
Wanha Esson lounas-kahvila, josta saa kahvin ja ruoan 
lisäksi myös autopesut ja -tarvikkeet. Maittava kotiruoka-
lounas arkisin klo 10.30–14 Valtatie 3:n varrella. Meiltä 
saat lounaan lisäksi myös aamupalaa, hampurilaisia, sa-
laatteja, pihviannoksia, pizzaa ja kebabia. 

P. 050 569 1012
Nuijamiestentie 51, 39100 Hämeenkyrö

Kyröskosken huoltokeskus Oy
Vuodesta 1957 toiminut, nostalginen entisen Shell-huolta-
mon kahvio, jonka yhteydessä toimii Matkahuolto.

39200 Kyröskoski
p. 03 371 6148



Luontovakka
Luontovakka on luontoyritys 
kauniissa Herttualan kylämil-
jöössä Hämeenkyrössä. Tilalla 
viljellään pajua ja valmistetaan 
pajutöitä. Tarjontaan kuuluvat 
myös kurssit ja luennot mm. 
sienistä, marjoista, omenoista, 
vihanneksista ja yrteistä. 

Lisätietoja ja aukioloajat 
www.luontovakka.fi tai 
p. 040 543 2678/
Irene Lautala. 
Trossitie 500
www.luontovakka.fi

Minttumaa
Minttumaa valmistaa käsityö-
nä saippuaa ja hyvänmielen 
lahjatuotteita.
FB-sivu 
www.facebook.com/
Minttumaa
minttu.ukkonen@hotmail.com
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L.A. Kirpputori
Tervetuloa tekemään löytöjä 
suositulle L.A. KIRPPUTORIL-
LE! Löydät meidät helposti 
Valtatie 3:n varrelta. 
Avoinna joka päivä. Edul-
liset ja hyvät myyntitilat. 
Perinteinen+itsepalvelu-
kirpputori.

Mestarintie 2,  
39100 Hämeenkyrö
p. 03 371 3943  
0400 637 250
www.lakirpputori.fi

Lähetystori-
kirpputori
Tervetuloa asiakkaaksi  
Lähetystorille.
ark. klo 10–15  
la klo 10–14
Valtakatu 49,  
39200 Kyröskoski

Hämeenkyrö  
kangas
Hämeenkyrö-kuosin on 
suunnitellut hämeenkyröläi-
nen kuvittaja Daniel Stolle. 
Kuosista voit löytää mm. Hä-
meenkyrön kirkon, Mannan-
mäen näkötornin, Mahnalan 
maiseman, Kyröskosken, 
Yltä ja Alta -maataideteok-
sen ja piilotteleepa siellä itse        
Nobel-kirjailija F.E. Sil-
lanpääkin. Puuvillaista ja 
puolipellavaista Hämeen-
kyrö-kangasta voi ostaa 
Hämeenkyröstä Käsin Puo-
tihuoneelta Frantsilan Kehä-
kukan pihapiiristä. 

Verho Expert Oy 
paljon muutakin kuin verhoja
Kolmen sukupolven voimin valmistamme  
sisustustekstiileitä, lahjaksi sopivia tuotteita  
sekä ikäihmisten elämää helpottavia tuotteita  
esim. avainrannekkeita, kännykkäpussukoita,  
senioripussukoita jne. Lisäksi teemme uniikkeja  
seinäpussukoita, -vaatteita ja essuja pyyheliinalla.
Kyröskosken nimikkoverho “Kosken kuohut”  
nähtävissä ja tilattavissa meiltä.  
Tilauksesta myös Haaveluoman 
virkattuja tai kudottuja mattoja
sekä muita virkattuja tuotteita. 
Korjaamme matkalaisten  
vetoketjut yms. pikaisesti.
Järjestämme kahvi-iltoja  
sisustajille, tilkkutorstaita  
ompelijoille sekä lasten  
lauantaita askartelijoille  
ympäri vuoden.

Valtakatu 59, Kyröskoski. 
P. 040 746 0515  
verhomarjo@gmail.com
Auki: 
ti, to, pe 9–17 
ja ke, la 9–13.

 Antiikki ja Sisustus Rötölän Tiinan Aarteet
Antiikki- ja sisustusnurkkauksessa voit tehdä mielenkiintoisia ja iha-
nia löytöjä. Valikoimassa on kauniita ja pääosin vanhoja esineitä 
ja huonekaluja vuosikymmenien takaa. Myynnissä olevilla esineillä 
on jo tarina ja sen tarinan soisi jatkuvan. Siitä kertoo ajan sileäk-
si muovaama puu, kuparin himmeä patina tai vaikkapa röyhkeän 
rauhoittava ruoste. Täällä esineet eivät ole pelkkiä esineitä, vaan 
huolella valittuja yksilöitä, joilla on oikeus jatkaa tarinaansa juuri 
sinun luonasi. Tervetuloa löytyöretkelle!

Hämeenkyröstä käsin Puotihuone 
Puotihuoneen monipuolinen aarreaitta on täynnä ihania paikalli-
sia käsitöitä. Puodissa on käsintehtyjä yksilöllisiä kortteja. neule-
töitä- ja asusteita, kynttilöitä, kudottuja sisustustekstiilejä, kasseja 
ja keramiikkaa. Runsas valikoima erilaisia Hämeenkyrö-tuliaisia, 
avaimenperistä pellavaisiin saunatekstiileihin. Hyllyillä on tarjolla 
ympäri vuoden paikallisia luomuviljatuotteita, marjamehuja ja her-
kullisia hilloja. Laatua ajatuksella ja sydämella, arkeen ja juhlaan.
Maalaistorilla on kesäisin vaihtuva valikoima herkkullisia lähituot-
teita; yrtintaimia, luomuviljatuotteita,mansikoita,vadelmia, leivon-
naisia, mehuja, hilloja, sinappia.
Ikatan artesaaniopiskelijoiden kesäpajassa voit seurata työnäytök-
siä sekä tehdä hyviä tuliaisostoksia tai tilauksia.
Hämeenkyrön Matkailuinfo palvelee matkailijoita saman katon alla.

Avoinna joka päivä ma–la 10–17 su 11–17 
Kesä–elokuussa joka päivä 10–18
Juhannusaattona 19.6. klo 10–16
Juhannuksena 20–21.6. klo 12–18

P. 050 593 6257
Frantsilan Kehäkukan pihapiirissä
Yrjö-Koskisentie 1, 39100 Hämeenkyrö
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Parvipuoti

Avautuu 11.6. ja on avoinna  
to–pe klo 16–19 ja la–su klo 12–18 

Parvipuodissamme on Kahvila,  
Kirppari ja Käsityömyymälä. 

Kahvilassa aina tuoreita kotitekoisia 
leivonnaisia ja vohveleita paistetaan 

suolaisilla ja makeilla täytteillä.

Raija Mäensivu • p. 050 351 8384 
Komintie 650, Lavajärvi

Hierun verstas - Työhuonekollektiivi
Huonekalurestaurointia, perinnehoitaja ja ompelimo-palveluja.  

Lisätiedot: hierunverstas.com  

Pakohuone: Varaa aikasi 2–4 hengen ryhmälle.  
Tunti aikaa selvittää huoneen tehtävät! 

Varaukset: 0400 723 316.

Tampereentie 240, Hämeenkyrö • hierunverstas.com 

Tättälän tilapuoti
Tättälän tilapuoti on avoinna sopimuksen mukaan.  

Puoti sijaitsee talon idyllisessä pihapiirissä, sen  
entisessä tallirakennuksessa, joka on kunnostettu.  

Puodissa myydään mm. itsetehtyjä kynttilöitä,  
marjatuotteita ja luomujauhoja. 

Lahoonsuontie 6, 39100 Hämeenkyrö
p. 0400 687 309 • www.tattala.fi



Tornin huipulta avautuu  
huikeat maisemat eri suuntiin. 
Torni sijaitsee Mannanmäen  
huipulla 155 metrin  
korkeudella merenpinnasta.

Mannanmäen kunnostettu 
muistomerkki ja näkötorni

Mannanmäen muistomerkki ja näkötorni vihittiin käyttöön 
24.3.1938 Mannanmäen taistelujen 20-vuotispäivänä.

Päältä ja sisältä kunnostettu torni tarjoaa kävijöilleen näh-
täväksi huikeita maisemia kaikkiin ilmansuuntiin. Tornille on 

rakennettu keittiö ja wc-tilat, ja se on muutenkin varusteltu 
hyväksi kokoontumistilaksi. Torni käy paikaksi monenlaisille 

tilaisuuksille ja tapahtumille, vain mielikuvitus on rajana.  
Vapaussodan ja Itsenäisyyden Kyrösjärven Seudun  

Perinneyhdistys on vuokrannut tornin  
Hämeenkyrön kunnalta kymmeneksi vuodeksi.

Os. Tornitie 34, Hämeenkyrö

Aukioloajat: 
Mannanmäen kahvila aukeaa

6.6.2020 ja on auki la–su klo 12–15.30.
Tornia voi varata yleisten aukioloaikojen  

ulkopuolelta 20 € kerta +10 € keittiön käyttö.  
Lämmityskaudella 10 € lisämaksu.

Tornin varaukset:
Elina Paukkunen p. 050 401 1878

hameenkyronmaanpuolustusnaiset@gmail.com.

Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaiset  
vastaavat kahvilatoiminnasta tornilla.

Harri Isomuotia p. 0400 732 156
harri.isomuotia@suomi24.fi
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Pinsiön taimiston  
kesäkahvila  
Viljamin Vintti
Pinsiön taimiston yhteydessä oleva 
kaffila on ihanan tunnelmallinen, 
kodikas ja aidon kahvin tuoksuinen 
taukopaikka. Meiltä saat parhaat 
mummun pullat, perinteiset piira-
kat, raikkaat smoothiet, herkulliset 
kakkupalat ja vohvelit.

Tuotevalikoimassamme tulee koros-
tumaan vaihtuvat kausituotteet sekä 
omasta puutarhasta noukitun sadon 
hyödyntäminen. Tervetuloa tauoksi tai 
tunneiksi – meillä viihtyy koko perhe.

P. 050 431 4441  
Pentinmaantie 25, 39150 Pinsiö

Moision Kotipakari
Leipomon myymälä ja kahvio.  
Uusittu myymälä ja viihtyisä kahvio,  
johon pääsee myös hyvin esim.  
pyörätuolilla.  
Ruokaleivät (myös täysruisleipä),  
kahvileivät, suolaiset ja konditoriatuotteet 
- myös tilauksesta. Asiakaspaikkoja 30, 
kesällä lisäksi terassi.
info@moisionkotipakari.fi
Ristamäentie 24, 39100 Hämeenkyrö
p. 03 371 6641• www.moisionkotipakari.fi
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Tropical Jäätelökahvila
Palvelee Hämeenkyrön liikekeskuksen pihas-
sa kesäkuun 3. päivästä elokuun 16 päivään 
saakka. Tarjolla laaja valikoima irtojäätelöitä, 
pehmistä, jäätelöannoksia. Tule juomaan ku-
pillinen hyvää kahvia tai teetä ja nauti samalla 
makeista leivonnaisista viihtyisällä terassillamme.  
Lakupäällikkö candy storesta löydät “metrilakut”, 
hattaraa, tikkareita ja muita erikoiskarkkeja.
Kioski avoinna ma–su 11–19.

Härkikuja 2, Hämeenkyrö

Kukkokuppila
Avataan heinäkuussa 2020. 
Teitä odottaa kesäkahvila ja eläimet.
Avoinna joka päivä klo 12–18 kesän ajan. 

#KukkoKuppila Hämeenkyrö.
Trossitie 340, 39100 Hämeenkyrö
Pirssi Hämäläinen Oy

Sasin kioski
Sasin kylään on avattu kioski, josta löytyy laaja 
valikoima elintarvikkeita, pientä suolaista syötä-
vää, alkoholituotteita mukaan ostettuna sekä tie-
tenkin karkit ja jäätelöt. Aukioloaikemma löydät 
Facebook-sivuiltamme.
Miharintie 288, 39130 Sasi
p. 041 751 3374

Einolan kievari
Einolan kievari on kesällä 2011 avattu kesäkah-
vila. Kahvila sijaitsee Hämeenkyrössä, idyllisessä  
Jumesniemen kylässä.
Kesäkuussa kahvila avoinna la–su klo 13–18 ja  
heinäkuussa ti–su klo 13–18. Tervetuloa. 

Perämaantie 2, 39170 Jumesniemi
p. 044 595 5612 • www.einolantila.fi
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www.facebook.com/ 
groups/rekohameenkyro

Hämeenkyrön Lähiruokarengas 
REKO-jako parillisten  

viikkojen torstaisin 
Kehäkukan pihassa  

klo 19.30–20

Antilan luomupihvit
Myymme luomunaudanlihaa suoraan 
tilalta. Rotuina musta Aberdeen angus 
ja itäsuomenkarja (kyyttö). Tilamyy-
mälämme sijaitsee Hämeenkyrössä  
Heinijärvellä ja on auki ti 18–20 ja la 
10–13 sekä aina sopimuksen mukaan.

Lisätietoa  
www.antilanluomupihvit.com tai  
p. 0400 168 128. 
Trossitie 430, Hämeenkyrö.

 
Pinsiön taimisto
Löydät taimistolta Pirkanmaan run-
saimmat taimivalikoimat sekä asian-
tuntevan, palvelevan henkilökunnan.
Omalla 15 hehtaarin alalla kasvatam-
me puuvartisia koriste- ja hyötykasve-
ja, sekä kotimaisia havukasveja. Tai-
mien lisäksi löydät myymälästä kivet, 
maa-ainekset, ruukut, lannoitteet ym. 
puutarhatarvikkeet. Taimipihan vieres-
sä sijaitsee mielenkiintoinen näyttely-
puisto. Järjestämme puistokierroksia 
ryhmille.

Aukioloajat: 
ark. 9–18 • la 10–16 • su 12–16

Pentinmaantie 25, 39150 Pinsiö
p. 03 3122 2510 
sähköposti:  
myymala@pinsiontaimisto.fi
www.pinsiontaimisto.fi 

Yrjölän marjatila ja Puimasuuli
Maisematien varressa Mahnalassa Yrjölän Mar-
jatilalla on suoramyymälä-kahvio Puimasuuli, 
jossa on myynnissä oman tilan tuotteiden lisäksi 
myös muiden tilojen ja pientuottajien tuotteita. 
Tilalla kasvatetaan mm. mansikkaa, vadel-
maa, perunaa ja hernettä, joita on saatavana 
sesongin mukaan sekä valmiiksi poimittuna että 
itsepoimien. Muita tilan tuotteita ovat omena ja 
omenamehu, herukat, karviaiset, pensasmusti-
kat. Marjojen hedelmien lisäksi saatavana on 
kausittain myös vihanneksia ja yrttejä. Perheen 
pienempiä ajatellen Puimasuulin takana on leik-
kialue, jonka laidalla on myös lampaita. 
Perunan itsepoimintapäivät ovat syyskuussa.

Aukioloajat:
loka-huhtikuu: sopimuksen mukaan
toukokuu: arkipäivinä tai sopimuksen mukaan
kesä-syyskuu: joka päivä klo 9–19
Muutokset aukioloajoissa mahdollisia.
Tarkista voimassa oleva aukioloaika:  
www.yrjolanmarjatila.fi
Marjakauden aikana satotilanne on hyvä var-
mistaa soittamalla.

Seuraa meitä Twitterissä: @Marjatila
Maisematie 642, Mahnala 
p. 03 371 1163
0400 625 636

Tervetuloa!
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PALVIPORTTI
Lihamyymälä

Vuodesta 1996 3-tien varrella 
asiakkaita palvellut palviportin 

tehtaanmyymälä jalostaa saunapal-
vit, makkarat, leikkeleet. Erikoisuu-
tena löydät myös meiltä palvattua 
broileria ja kalkkunaa. Myymälän 

yhteydessä palvelee kahvila. 
Jalostamme myös asiakkaan toimit-
tamista lihoista (peura, hirvi) mak-

karat, palvit, täyssäilykkeet. Juhlaan 
“mittatilaustyönä” varraspossua. 

Kahvila
Olet tervetullut myös lihamyymälän 

yhteydessä toimivaan kahvilaamme, 
josta löytyy mm. sämpylöitä, kuu-
maa makkaraa sekä leivonnaisia.

Parkunmäentie 2, 
39100 Hämeenkyrö

p. 03 371 5555
Palviportti.fi

palviportti@gmail.com

Nikkilän tila
Mansikkaa itsepoimien  
ja valmiina.

Jyrki Nikkilä
Maisematie 604, Mahnala
p. 044 371 1176 • 03 371 1176

Ylirautian tila
Mansikoita, vadelmia, herukoita, 
marjamehuja ja -hilloja. Kesäkahvila.

Teija ja Jukka Pentti
Maisematie 642/13 Mahnala
p. 040 764 1383 • www.ylirautiantila.fi

Ponkiniemen tila
Luomutuotteita: jauhot, ryynit, hiutaleet, 
luomumansikkaa, luomuvihanneksia. 
Tervetuloa ostoksille tilalle sopimuksen mukaan!

Ponkinkulmantie 3, 39200 Kyröskoski
p. 050 597 9361

Mäkikauppila
Mansikkaa itse poimien ja tilauksesta.

Arostentie 25, Mahnala 
p. 0400 466 992

Sunilan mansikkatila
Luomumansikoita itse poimien tai poimittuna.

Eija ja Jouko Vanhatalo
p. 044 270 7405
Urjaistentie 246, Osara
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Saunat
Kauhtuan Sauna
Varmista aukioloajat netistä. Kauhtuan savusauna va-
littiin vuonna 2009 Suomen parhaaksi savusaunaksi  
ns. yhdistyssarjassa. Savusauna lämpiää talviaikaan 
maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 17 läh-
tien. Laadukkaat karaokelaitteet vuokrattavissa.

Kauhtuantie 6, 39200 Kyröskoski
p. 044 540 0882 • www.hameenkyrontalviuimarit.fi 

Heiska/Villen savusauna
Villen savusaunan yhteyteen kuuluvat 
kylpytynnyri, Takkatupa ja kesäkeittiö. 
Savusaunaan mahtuu 15 ja Takkatu-
paan 20 – 30 henkilöä.

Heiskankuja 1, 39100 Hämeenkyrö, 
p. 040 484 9361 • www.heiskary.fi
aune.hamadi@heiskary.fi
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Villa Sikuri 
Villa Sikuri on vuonna 2016 valmistunut täyden palvelun juhla- ja kokoustila Pirkanmaan Osaralla, 
3-tien varrella lähellä Kyröskoskea ja Ikaalista. Se sijaitsee maineikkaan Kyrösjärven rannalla, vain 
46 km päässä Tampereen keskustasta. Tarjoamme vieraillemme ympärivuotiset laadukkaat kokous- 
ja juhlatilat, sekä majoitus- ja pitopalvelut. Järjestämme myös jokaiseen tilaisuuteen räätälöidyt 
ohjelmapalvelut, ml. seikkailu- ja kalastusretkiä.

Yhteydenotot ja varauskyselyt, Villa Sikuri info:
p. +35840 520 1913 / Kalle Paavola
p. +35850 486 7614 / Marko Lehtonen
sähköposti: info@villasikuri.fi • www-sivut: villasikuri.fi
Facebook: facebook.com/VillaSikuri
Osoite: Osarantie 235, 39230 Hämeenkyrö

Taidehotelli  
Urkin Piilopirtti

Hotelli järven rannalla - auki ympäri vuoden.  
Uniikki ja kokonaisvaltainen taiteen ja luonnon 

yhdistelmä.  Taide on varta vasten tähän paikkaan 
suunniteltu. Neljä taidenäyttelyä, aiheina mm.  

”Kuvataide ja design yhdistettynä arkkitehtuuriin, matema-
tiikkaan, musiikkiin ja tekniikkaan”.  Lisäksi ”Soiva puutarha”, 

joka sisältää 13 upeaa taideteosta luonnossa. Järjestämme 
erilaisia taidekierroksia, myös lapsille. Näyttelyalue avoinna yleisöl-

le keskikesällä 22.6.–10.8. Opas paikalla ti–la klo 17–20. Muuna 
aikoina tilauksesta.  Pääsymaksu 5 €/hlö, yöpyjille maksutta. Taide-

esineitä myös myynnissä.
Kokous- ja ohjelmapalveluhotelli yrityksille ja yksityisille. Kansallinen 
nähtävyys ja taideasiantuntijoiden suosittelema. Upea sijainti järven 
rannalla, jossa hyvät uintipaikat.  Sauna ja aamiainen.  Myöhäinen 

saapuminen ja aikainen aamiainen mahdollisia.
Saatavilla standard-, business- ja perhehuoneita. Myös invahuone sekä 

lemmikkieläinhuoneita. Meillä on ilmastointi sekä laatujärjestelmä.  
Paikassa on tilausravintola ja A-oikeudet. Avoinna ympäri vuoden.

Illallinen/iltapala joka päivä ti–la, perjantaisin rosvopaistia ja loppu-
kesästä rapuja.

Sasintie 400, 39150 Pinsiö  p. 0400 437 340
info@urkinpiilpirtti.fi, www.urkinpiilopirtti.fi

Saunat:
Urkin Piilopirtin savu- ja taidesaunat toivottavat saunojan 

tervetulleeksi. Saunat sijaitsevat hienosti taiteellistetulla 
alueella ja myös löylyhuone on taiteellistettu.  

Taidesauna rannalla  ti–pe klo 17–21 ja  
la 15–21, savusauna samaan aikaa ke ja pe. 
Paikassa taidelaituri ja hyvät uinti mahdolli-

suudet. Tilausravintola ja A-oikeudet.

p. 040 770 9275



Motelli Kyröskoski
Pappilanjoen rannalla entinen Oy Kyro Ab:n pat-

ruunan edustuskoti ja virkailijatalo. Graniittilattiaa, 
Billnäs-huonekaluja ja Alvar Aallon oppilaiden suun-

nittelema sali antavat vieraillemme mielenkiintoiset 
puitteet levähtää työn tai matkan jälkeen. Kodikkaita 

ja siistejä huoneita, joissa oma wc/suihku, tv ja 
jääkaappi. Käytettävissä keittiöitä, yhteissauna ja 

-tiloja. Koneellinen ilmastointi. Ei tupakointia sisällä. 
Matkaa Tampereelta 40 km. Tre–Vaasa tieltä (nro 3) 

yksi kilometri. Kyröskosken palvelut kävely- 
etäisyydellä, mm. Ravintola Sarvi 300 m. 

Korkomäentie 5, 39200 Kyröskoski 
p. 0400 432 585

www.motellikyroskoski.fi/
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Frantsilan  
Hyvän Olon Keskus
Idyllinen Frantsilan Hyvän Olon  
Keskus tarjoaa virkistystä yrityksille,  
lomalaisille ja kaikille kiinnostuneille  
läpi vuoden. Mielenkiintoiset luennot 
ja kurssit tuovat uusia voimavaroja 
arkipäivään ja työelämään. 

Hemmottelevat luontaishoidot ja yrtti- 
ja turvesaunaelämykset rentouttavat 
mieltä ja kehoa. Oman parfyymin tai 
salvan valmistus tuoksupajassa antaa 
ainutlaatuisen kokemuksen ja yrttipol-
ku ja yrttipellot huumaavat tuoksuil-
laan ja kauneudellaan. Tunnelmallista 
majoitusta on tarjolla sekä ryhmille, 
että yksittäisille majoittujille.

Tiedustelut ja varaukset 
info@frantsilanhyvanolonkeskus.fi
Kyröspohjantie 320
39100 Hämeenkyrö
p. 040 591 8742
www.frantsilanhyvanolonkeskus.fi

Isokauppilan tila
Tila sijaitsee Mahnalanselän rannalla kauniissa ja palkitussa 
kansallismaisemassa, mistä matkaa on Hämeenkyröön n. 11 
km ja Tampereelle n. 30 km. Vuokrattavat kohteet: Pihamökki, 
päärakennuksen toinen pääty ja kaksi hirsimökkiä.

Alaskyläntie 55, 39130 Sasi
p. 0400 733 735 • 03 371 1180
www.isokauppila.com

Kahilan talo ja mökki
Lavajärvellä Kahilan talossa mahdollisuus vuokrata huoneita 
yöpymiseen tai pidempään oleskeluun Sorvajärven ranta-
maisemassa. Talossa kolme makuuhuonetta, täysin varusteltu 
keittiö, iso tupa, saunaosasto, kaksi wc:tä. Myös Rantamökki  
vuokrattavissa aivan Sorvajärven rannalla.
Lisätietoja ja varaukset p. 050 351 8384
Lavajärvellä Kahilan tilalla sijaitseva Parvipuoti jossa Kesäkah-
vila, kirppis ja käsityömyymälä.

Komintie 650, Lavajärvi

Antilan tila
Antilan tila vuokraa kesällä 
kahta lomamökkiä Alhojärven 
rannalla.

markku.makela1@elisanet.fi
Haapaniementie 3, 
39290 Vesajärvi
p. 040 534 3607
www.huvila.net/346

Talosen tila
Tilava maalaistalo Hämeenky-
rössä vain 55 km Tampereelta. 
Sopii juhlien järjestämiseen  
saleineen ja tilavine keittiöi-
neen. Pihassa myös talliraken-
nus, jossa kesäisin tanssitilaa.

Tiedustelut: 
p. 040 511 6432 tai 
timomakela73@gmail.com
mokkiavainonline.sportum.info

Villa Rauhasalo 
Majoitusta, juhlatilaa ja kesäkahvila.
Villa Rauhasalo sijaitsee Pappilanjoen tuntumassa Hämeenkyrön vanhassa keskustassa, 
vain kivenheiton päässä kolmostieltä. Pappilanjoen toisella puolella on Frantsilan Kehäkukka. 
Kirkkojärven rantaan noin 50 metriä, jossa voi kalastaa tai vaikka pulahtaa uimaan.  
Historiallisen talon sali on toiminut aikoinaan käräjäsalina ja juhlien pitopaikkana.
Villa Rauhasalo on 1920 luvulla rakennettu matkustajakodiksi. Vanhassa hirsirakenteisessa talossa  
on kodinomaista lämminhenkisyyttä ja vanhaa tunnelmaa. Yläkerrassa neljä kahden hengen 
huonetta. Alakerran salia vuokrataan juhla- ja kokouskäyttöön. Juhlatilaan mahtuu enimmillään  
30 henkilöä. Tarjoilut asiakkaan toiveen mukaan Villa Rauhasalon omasta keittiöstä. 
Tiloissa myös pienimuotoinen kirppis. Kesäkahvilassa myös keittolounas.

tiinakoppane@gmail.com • Siljantie 13, 39100 Hämeenkyrö  
P. 050 306 3110 • villarauhasalo.webnode.fi
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Kotiseutumuseo 
Kotiseutumuseo sijaitsee kirkkoa vastapäätä 
kolmikerroksisessa entisessä kruunun vilja-
makasiinissa. Siellä on noin 4000 esineen 
kokoelma, joka on kerätty pääasiassa Hä-
meenkyröstä. 

Avoinna: 24.6.–9.8.2020 
keskiviikosta sunnuntaihin klo 11–18.
Valitettavasti tänä kesänä ei järjestetä lasteno-
hjelmia tai kädentaitopajoja. Museolla on silti 
paljon nähtävää ja tehtävää kaikenikäisille. 
Tervetuloa! Vapaa pääsy. 

Tiedustelut p. 050 400 5072.
Härkikuja 14, 39100 Hämeenkyrö

Myllykolun museo
Myllykolu Kierikkalan kylässä on kirjailija  
F. E. Sillanpään syntymä- ja lapsuudenkoti. 
Avoinna: Sunnuntaisin  
klo 12–18 sekä kesäteatteriesityksien aikana.
Nobeltie 80, 39100 Hämeenkyrö 
p. 050 303 2131
www.hanase.fi

Töllinmäki
F. E. Sillanpään nuoruudenkoti ja esikoisteok-
sen syntypaikka. Töllinmäen museota hallinnoi  
F.E. Sillanpään Seura. 

Heinijärven kylässä 
os. Trossitie 290, Hämeenkyrö

Hämeenkyrön kirkko
Hämeenkyrön kirkko on kaunis, ristinmuotoi-
nen puukirkko vuodelta 1782. Pitäjässä on 
käytössä viisi muutakin kirkkoa, joista erikoi-
sin on Jumesniemen yli 150-vuotias kirkko-
koulu. Messu pääkirkossa pääsääntöisesti 
sunnuntaisin klo 10.

Avoinna kesäkuukausina 
Ma–to klo 10–16 • Pe klo 10–14
Ryhmille tilattaessa sopimuksen mukaan. Sul-
jettu vierailijoilta kirkollisten toimitusten aikana.

Härkikuja 13, 39100 Hämeenkyrö
www.hameenkyronseurakunta.fi

Hämeenkyrön hautausmaat 
Hämeenkyrön Vanha Hautausmaa sijait-
see kirkonmäen alapuolella (Kappelikuja 6). 
Hämeenkyrön vanhalle hautausmaalle on 
haudattu mm. kirjailija F. E. Sillanpää sekä 
olympiavoittaja Paavo Yrjölä. Hautausmaalla 
järjestetään vuosittain kiinnostavia opastettu-
ja kierroksia, joista voi kysyä lisää: 
Jouko Hannu / Hannuco p. 046 549 8834
Hämeenkyrössä on käytössä myös uudempi 
hautausmaa, Mäntyrinne, joka sijaitsee Turk-
kilan kylän mäntykankaalla 
(Lintuharjuntie 110, Kyröskoski). 
Mäntyrinteelle on haudattu mm. 
Irwin Goodman. 

www.hameenkyronseurakunta.fi/hautausmaat
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Arteles kulttuurikeskus 
ja taiteilijaresidenssi

Arteles Creative Center on vuonna 2010 
perustettu kainsainvälinen taiteilijaresi-

denssi, joka toimii Haukijärven kyläkou-
lun uudistetuissa tiloissa. Residenssissä 

työskentelee eri alojen taiteilijoita ympäri 
maailmaa. 

Lisätietoja tapahtumista, taiteilijoista 
ja kulttuurikeskuksen toiminnasta:

www.arteles.org   
info@arteles.org

p. 03 4102 3787

Timin mänty
monisatavuotinen uhripuu  
Timin kylässä. 
Os. Timintie 257.

Pinsiön taidepuisto
Taidepuistossa isokokoisia taide-
esineitä ulkona yli 10 taiteilijalta. 
Vaihtuva näyttely ympäri vuoden, 
vapaa pääsy. 
Sasintie 402, 39150 Pinsiö
p. 0400 633 959
www.taidepuisto.fi

Jumesniemen  
kirkko-koulu
Lisätietoja: suntio Markku Rasa
p. 040 548 1954
kirkko@jumesniemi.fi
Jumesniementie 411,  
39170 Jumesniemi
www.jumesniemi.fi

Edesmennyt  
amerikkalaistaiteilija 
Nancy Holt tunnetaan  
ympäri maailmaa julkisten 
veistosten, installaatioiden ja 
maataiteensa ansiosta.
Yltä ja alta -teoksen ympäristö on 
suunniteltu tukemaan erilaisten tapahtumien 
järjestämistä. Teoksella onkin vuosien varrella 
järjestetty teatteriesityksiä, konsertteja,  
lastenfestivaali, liikuntatapahtumia, roolipelejä,  
pelejä ja leikkejä.

YLTÄ JA ALTA –TAIDETEOS, Sasintie 555, Pinsiö

Strata ympäristötaide
Hämeenkyrössä on nähtävänä useita Strata-projektin toteuttamia  

ympäristötaideteoksia. Hämeenkyrön, Nokian ja Ylöjärven rajalta Pinsiöstä löytyy  
Nancy Holtin Yltä ja alta –taideteos. Parin kilometrin päässä siitä sijaitsee Agnes Denesin  

Puuvuori. Kolmostien varrelta muutama kilometri Hämeenkyröstä Tampereelle päin on  
ihasteltavissa Erik van Hoornin teos Tuulen leikkikenttä.

Voit tiedustella opastettuja kierroksia. Kierrosten kesto 1–2 tuntia  
ryhmän koosta ja tarpeista riippuen. www.strata.fi

Taiteilija Virpi Kannon Sielu ja Sielun koti Kyröskoskella  
Valtakadun varrella edustaa harvinaista betonitaidetta. 

Puuvuori 
Pinsiönkankaantie 100, Pinsiö.



Hämeenkyröläisistä matkailukohteista löytyy mai-
semakehyksiä, joissa voit kuvata itsesi, ystäväsi  
ja perheesi hämeenkyröläisissä maisemissa.  
Ota kuva ja jaa se hashtagilla #mukavastimaalla

Kehyksiä on:
• Yrjölän Marjatilalla

• Yltä ja alta -maataideteoksella
• Kosken partaalta sekä

• Frantsilan Kehäkukalla,  
• Hyvän Olon keskuksella  

• yrttipelloilla.

Kalastuslupien 
myynti:
R-kioski Hämeenkyrö, 
Härkikuja 2,  
p. 050 521 9995
R-kioski Kyröskoski,  
Valtakatu 30,  
p. 046 920 1166

Lisätietoa  
Mahnalanselän- 
Kirkkojärven 
kalastusalueesta 
seuraavasta linkistä:  
www.kalasta.net

Kalastusmatkailu 
JPH fishing & outdoor

Opastettuja kalastusretkiä veneellä ja esteettömällä  
kalastuslautalla. Opastetut luontoretket ja nuotioruokailut.  

Suunnitellaan yhdessä mukava päivä!

peter@jphfishing.com • www.jphfishing.com
p. 040 583 7487 • Loikarintie 20, 39130 Sasi

 KP Fishing Oy
Laadukkaita kalastusmatkoja järvi- ja merialueilla, niin  
yritys- kuin yksityisasiakkaille. Päätoiminta-alueet ovat  

pirkanmaalaiset kuuluisat kuhavedet, Kyrösjärvi ja  
Rauta-Kulovesi.

Telkontie 4, 39230 Osara
kalle@kpfishing.fi
www.kpfishing.fi
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Mahnalan 
tanssilava

Aito helmi puhtaassa 
luonnossa. Lava sijaitsee 
Hämeenkyrön kauniissa 

kansallismaisemissa osoit-
teessa Maisematie 531/13. 

Ohjelma:
 www.mahnala.com/

mahnlanlava

JÄRVENKYLÄN  
UIMARANTA
Lapsiystävällinen  
Järvenkylän  
EU-uimaranta 
(Niemen uimala) 
sijaitsee Vesajärventien varrella 
ja sinne on opasteet valtatie 3:lta.  
Rannalta on kioski, sauna-, wc-  
ja pukuhuonetilat, hyppytornit ja 
beach-volley. Uimarannalla pal-
velee kioski. 

Vesajärventie 239,  
39200 Kyröskoski.

Miharin ranta 
Maisematien varrella sijaitseva 
ranta, josta löytyy grillikatos ja 
lapsille keinut. Hitaasti syvenevä 
hiekkaranta. 

Maisematie 802,  
39130 Hämeenkyrö.
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TAPAHTUMAT 2020
ajankohtainen tapahtumakalenteri: maisematie.fi

29.6. Pienyrittäjien ja käsityöläis-
ten Maanantaimarkkinat & markki-
natanssit Heiskalla. 

10.7. Tallituvan kesätanssit Heis-
kalla.

19.7. klo 15. Kertokaa se hänelle 
-konsertti Myllykolun kesäteatterissa.  
Jyrki Anttila Mauno Kuusiston ja 
Tapio Rautavaaran matkassa. Liput 
Lippupisteestä.

29.7. Heinätanssit Heiskalla.

23.8. Elojuhlat Heiskalla.

3.10. Mikkelimarkkinat Heiskalla. 

28.11. klo 10–15 Perinteinen 
Marrastori-joulumyyjäiset  
Frantsilan Kehäkukalla.

12.12. Frantsilan Kehäkukan ja 
Puotihuoneen jouluinen puuropäivä.

16.12. Frantsilan Kehäkukan ja 
Puotihuoneen Jouluinen Yö.

Toripäivät
Kyröskosken vireä ja vilkas tori on avoinna 
ja vilkkaimmillaan lauantaisin klo 6–13. 
Tori on lisäksi oivallinen paikka  
markkinoille, peräkonttikirpputoreille ym.
Varaukset p. 0400 770 199, torivalvoja.
Torikatu 1, 39200 KYRÖSKOSKI 
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i Matkailun info-piste

2 Hämeenkyrön kirkko

3 Kotiseutumuseo

4 Järvenkylän uimala

5 Kyröskoski

6 Mannanmäen näkötorni

7 Töllinmäki

8 Myllykolu

9 Kesäasukkaiden vesipiste 
 palvelee Vanhan Esson 
 lounas-kahvilan pihassa.
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MATKAILIJOIDEN INFOPISTE 
Avoinna Frantsilan Kehäkukan pihapiirissä  
(Yrjö-Koskisentie 1) kesä-elokuussa klo 11–18

Hämeenkyrön Yrityspalvelut  
palvelee matkailijoita ympäri vuoden osoitteessa:  
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
p. 050 364 6052 • tanja.lahti@hameenkyro.fi

Sijainti: 
Tampereelle 35 km ja Vaasaan 200 km 
Asukkaita: 
n. 10 400

Etelärannan alueella  
myynnissä upeita joenrantatontteja.
Lisätietoja: www.hameenkyro.fi

Esitteen suunnittelu ja taitto: Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy ja OivaMainos • Paino: Hämeenkyrön Kirjapaino
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Löydät kunnan matkailusivut osoitteesta: www.maisematie.fi


