_________________________________________________
Maisematie.fi – Tavastkyro turistinformation
_________________________________________________

Välkommen för att bekanta dig med vårt turistutbud!
Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy tillhandahåller våra turisttjänster, webbplatsen Maisematie.fi och
betjänar året om på adressen Valtakatu 51, Kyrofors. Du kan också ringa numret 050 364 6052 i
turistärenden.
En infopunkt för turister betjänar turister i juni–augusti på Frantsilan Kehäkukkas gårdsplan på
adressen: Yrjö Koskisentie 1, 39100 Tavastkyro
Kundbetjäning endast på engelska och finska.

____________________________________________
Vad finns det att göra?
____________________________________________

Frantsilan Kehäkukka
Välkommen till Frantsilan Kehäkukka! Frantsilan Kehäkukka som ligger vid stranden av Pappilanjoki älv i
Tavastkyro är det populäraste turistmålet i Tavastkyro. I den vackra gamla skolbyggnaden som
byggdes 1875 finns ett charmigt café, en i allmogestil inredd vegetarisk restaurang samt en ört- och
souvenirbutik där du kan köpa genuina finländska produkter året om. Kehäkukkas salta vegetariska
bakverk och härliga ekologiska bärpajer med bryggt örtte eller kaffe lockar läckergommar året om.
Den finländska sommarens livskraft går att köpa i påsar, burkar och flaskor – som mat eller
naturläkemedel. I utbudet ingår alla Frantsilan luomuyrttitilas produkter och den sakkunniga
personalen står till din tjänst. En terrass med 40 platser vid älvstranden, en bikupa i glas, butiken
Hämeenkyröstä käsin puotihuone och konstutställningar kompletterar den stämningsfulla atmosfären.
Du hittar alla Frantsilas naturprodukter även i vår webbutik.
Under sommarmånaderna finns på gårdsplanen även en provträdgård med 300 örter, hantverksbodar,
Tavastkyros turistinformation samt hemhamnen för båten m/s Purimo II.
Allt detta ligger alldeles invid riksväg 3 i Tavastkyro kyrkby 35 kilometer från Tammerfors mot Vasa.
Yrjö Koskisentie 1, 39100 Tavastkyro, tfn 03 371 4637
www.frantsilankehakukka.fi/matkailusivut

Heiska
Heiskas sekelgamla, traditionsrika lantliga miljö tillhandahåller utmärkta förhållanden och fungerande
lokaler för olika fester samt utbildnings- och mötesevenemang.
I den gamla byggnaden Pakari finns ett stämningsfullt lunchcafé.
Vi bjuder på hemlagad lunch, kaffe, bakverk och läckra matsouvenirer. De bästa möjliga produkterna av
rena råvaror, såsom förr i världen!
Heiskankuja 1, 39100 Tavastkyro, tfn 040 703 2589
www.heiskary.fi
___________________________________
Kryssningar
___________________________________
M/S Purimo II
M/S Purimo II kryssar under sommaren regelbundet på Pappilanjoki älv och från kyrkbyn till Siuro,
även temakryssningar. Det är också möjligt att ordna måltider på båten. Max. 50 personer
Förfrågningar: Jan Peter Holm, 040 583 7487
E-post: peter_holm@tmijanholm.com
Hemhamn:
Tavastkyro, Frantsilan Kehäkukkas brygga, Yrjö-Koskisentie 1, 39100 Tavastkyro

__________________________________
Inkvartering:
__________________________________
Hotell Urkin Piilopirtti
Konst- och naturhotellet Urkin Piilopirtti stod klart 2009 och
har 14 hotellrum och två lägenheter. I rummen finns platt-TV,
möblerna i rummen i businessklass är från Italien och möblerna
i rummen i standardklass från Österbotten.
Luftkonditionering, brandskyddade textiler mm. I rummen i
businessklass finns i tvättrummen keramiska plattor som
gjorts för hand av en konstnär. Vid stranden av sjön, egen
brygga för hotellgästerna Stället var en gång i tiden Urho
Kekkonens gömställe i Tammerforsregionen. 2 pers. från 89 € inkl. frukost och morgonbastu 4 rum för
rökare (rökning förbjudet inomhus, men rökplats med tak direkt utanför hotellrummet), 1 rum för
hundägare (2 pers.), pris 10 €/hund, 1 rum för rörelsehindrade (2 pers.) Cykeluthyrning med
förhandsbeställning. Året om Kvalitetssystem.
På området finns också en representationsbastu (inkl. bl.a. el- och rökbastu samt övriga utrymmen),
möteslokal och Paviljonki med 170 platser (kan delas in i delar) för möten och fester. A-rättigheter
Sasintie 400, 39150 Pinsiö, tfn 0400 437 340
www.urkinpiilopirtti.fi/hotelliyopyminen
***
Motellet Kyröskoski
Före detta patronen för Oy Kyro Ab:s presentationshem och
tjänstemannahus på stranden av Pappiljanjoki älv.
Granitgolvet, Billnäsmöblerna, och salen som designats av
Alvar Aaltos elever erbjuder våra gäster intressanta
förhållanden att vila ut efter arbetet eller resan. Trivsamma
och snygga rum med egen toalett/dusch, TV och kylskåp Kök,
en gemensam bastu och gemensamma lokaler står till ditt
förfogande. Maskinell luftkonditionering Rökning förbjudet
inomhus 18 rum, 40 bäddar Även lägenheter och också med
egen bastu 40 km från Tammerfors En kilometer från riksvägen mellan Tammerfors och Vasa (nr 3).
Tjänsterna i Kyrofors på gångavstånd, bland annat Ravintola Sarvi 300 m.
Priset för logi är 35 euro/pers./natt (inkl. moms 10 %).
Korkomäentie 5, 39200 Kyrofors, tfn (03) 371 6868.
www.motellikyroskoski.fi
***

Frantsilan Hyvän Olon Keskus
I hjärtat av Frantsilan Luomuyrttitila finns logi för 34
personer och dessutom kan sommartid 6 personer
övernatta på ett loft.
Kyröspohjantie 320, 39100 Tavastkyro, tfn 040 591 8742
www.frantsilanhyvanolonkeskus.fi

***
Villa Rauhasalo
Villa Rauhasalo byggdes på 1920-talet till ett resandehem.
Det historiska husets sal fungerade en gång i tiden som
tingssal och festplats. Villa Rauhasalo ligger i närheten av
Pappiljanjoki älv i Tavastkyro gamla centrum, endast ett
stenkast från riksväg 3. På andra sidan av Pappilanjoki älv
finns Villa Rauhasalo och hemhamnen för båten Purimo.
Till stranden av sjön Kirkkojärvi där kan du fiska eller
bada är det ungefär 50 meter.
I det gamla timmerhuset råder en trivsam värme och en
gammal atmosfär. Det går att övernatta i de fyra rummen för två personer på övervåningen. Frukost
ingår i priset för övernattning. I aulan på övervåningen finns en gemensam toalett. På nedervåningen
finns en gemensam dusch. Bastun värms för en tilläggsavgift. Salen och de två rummen bredvid salen på
nedervåningen hyrs ut för fester och möten. Festsalen rymmer högst 40 personer. Traditionell
finländsk festmat och tårtor från Villa Rauhasalos eget kök.
tiinakoppane@gmail.com
Siljantie 13, 39100 Tavastkyro, tfn 0503063110
***

Villa Sikuri
Villa Sikuri är en fest- och möteslokal med full service som
stod klar 2016 i Osara i Birkaland, vid riksväg 3 nära Kyrofors
och Ikalis. Den ligger på stranden av den berömda sjön
Kyrösjärvi, bara 46 kilometer från Tammerfors centrum.
I Villa Sikuri fins fyra stora sovrum och en aula. Logi finns
för 12 personer (bäddar). Dessutom finns madrasser som
fungerar som tilläggsbäddar. På övervåningen finns ett
sommarrum där fyra personer kan övernatta sommartid. Den

vedeldade bastun för 10 personer ger mjukt bad och får badaren att slappna av. Sex personer kan
övernatta i bastubyggnaden. På stranden finns en stor balja för 10 personer och en badstrand bakom
baljan.
Osarantie 235, 39230 Osara, tfn 040 520 1913
www.villasikuri.fi/
***
Antilan tila
Antilan tila hyr sommartid ut två semesterstugor på stranden vid sjön Alhojärvi.
markku.makela1@elisanet.fi
Haapaniementie 3, 39290 Vesajärvi, tfn 040 534 3607
www.huvila.net/346
***
Raimolan tila
I den gamla huvudbyggnaden finns det rum för 10 resande att övernatta. Dessutom finns en högklassig
strandstuga på en bergssluttning för sex personer och en rökbastu.
Maisematie 480, 39130 Sasi, tfn 0400 972 639/(03) 371 1214
***
Isokauppilan tila
Gården ligger på stranden av sjön Mahnalanselkä i ett vackert och prisbelönt nationallandskap varifrån
det är cirka 11 kilometer till Tavastkyro och cirka 30 kilometer till Tammerfors.
För uthyrning: Gårdsstuga cirka 50 kvadratmeter (2–4 personer); bekvämligheter samt möjlighet att
använda både strandbastu och båt (stranden ungefär på 150 meters avstånd).
Huvudbyggnadens ena gavel 75 kvadratmeter (2 r + k) (4–6 personer); bekvämligheter samt möjlighet
till strandbastu och båt
Två högklassiga timmerstugor, 108 kvadratmeter användningsyta (utrustning för 6 personer) Till båda
stugorna hör egen strand och båt. I samband med stugorna går det att hyra vedeldade bastur med
brasrum (från 2008).
Alaskyläntie 55, 39130 Sasi, tfn 0400 733 735/(03) 371 1180
www.isokauppila.com
***

Talosen tila
Rymlig lantgård i Tavastkyro bara 55 kilometer från Tammerfors Lämpar sig för fester med sina salar
och rymliga kök. På gården finns också en stallbyggnad där det finns utrymme för dans om somrarna.
Förfrågningar: 040 511 6432 eller timomakela73@gmail.com
___________________________________
Fisketurism
___________________________________
Tmi Jan Holm
De vackra och fiskrika vattenområdena i Tavastkyro erbjuder en fin möjlighet till fiske! Alla slags
fisketurer görs i området Mahnalanselkä – Kirkkojärvi samt vid Siuro fors för grupper av alla storlekar!
Vi har tillgång till en fiskeflotte och en Quicksilver-båt med hjälp av vilka det är trevligt och enkelt
att fiska. Flotten möjliggör det också möjligt för våra rörelsehindrade gäster. Fråga efter olika
fisketurer!
Jag ordnar också evenemang och tävlingar med temat fiske för små och även lite större grupper!
Loikarintie 20, 39120 MAHNALA, tfn 040 583 7487
www.tmijanholm.com
***
Pro Kalastus Oy
Pro Kalastus Oy erbjuder högklassiga fiskeresor på sjö- och havsområden, både för företagskunder
och privata kunder. Huvudverksamhetsområdena är Birkalands berömda gösvatten, Kyrösjärvi och
Rauta-Kulovesi.
Förfrågningar och bokningar Kalle Paavola
kalle@prokalastus.fi
Hiekkatie 2, 39200 KYROFORS, tfn 040 520 1913
www.prokalastus.fi
***
VIP-turer
Fiskesafarier på vattnen i Tavastkyro, även paddling och måltider i stil med skog á la carte.
Veikko Mustonen
39110 SIMUNA, tfn 03 371 9233/ 040 508 1960

***
Försäljning av fiskerätt
R-kiosken i Tavastkyro, tfn 050 521 9995, Härkikuja 2
R-kiosken i Kyrofors, tfn 046 920 1166, Valtakatu 30
Mer information om fiskeområdet på Mahnalanselkä-Kirkkojärvi i länken nedan: www.kalasta.net/

______________________________
Jordgubbsgårdar
______________________________

Yrjölän marjatila
Jordgubbar, hallon, potatis och ärter Dessutom vinbär, krusbär, amerikanskt blåbär, äpplen, plommon,
krikon, päron, sommarblommor, vete, havre, honung, fårull och fällar mm. Direktförsäljningsgården
Puimasuuli och café på Maisematie. Försäljning vid S-Market och Paussi Paikka i Tavastkyro och Neste i
Ikalinen och Häijää Tommi Yrjölä
Maisematie 643, Mahnala, tfn 03 371 1163/ 0400 625 636
www.yrjolanmarjatila.fi
***

Nikkilän tila
Största delen av jordgubbarna säljs genom självplock. Vid vägningspunkten finns både korgar med
handtag och 5 kg:s lådor av papp. På gården säljs också färdigplockade jordgubbar.
På gården säljs råmjölk året om (djupfryst).
Under jordgubbssäsongen (juli) håller gården öppet varje dag.
mån–fre kl. 8–20 (plockare på fältet senast kl. 18)
lör–sön kl. 9-18 (plockare på fältet senast kl. 16)
Maisematie 604, Mahnala, tfn 044 371 1176/ 03 371 1176
www.mahnala.com/marjatilat/nikkila
***
Mäkikauppilan tila
Största delen av jordgubbarna säljs genom självplock i kundernas egna kärl. Vid behov finns det
papplådor i jordgubbsrian. På gården säljs också färdigplockade jordgubbar. I jordgubbsrian finns ett
rastrum för plockarna för att äta matsäck.
Under jordgubbssäsongen (juli) håller gården öppet efter bärsituationen och avtal. Ring för att fråga
om öppethållningstiderna.
Arostentie 25, Mahnala, tfn 0400 466 992/03 371 1312
www.mahnala.com/marjatilat/makikauppila
***
Ylirautian tila
Jordgubbar, hallon, vinbär, jordgubbs- och hallonsafter, sylter och björkklabbar Odlings- och
stödutrustning för odling av jordgubbar och hallon Kundcafé
Maisematie 642/13 Mahnala, tfn 040 764 1383
www.ylirautiantila.fi
***
Ponkiniemen tila
Ekologiska produkter:
mjöl, gryn, flingor, ekologiska jordgubbar, ekologiska grönsaker
Välkommen för att göra uppköp på gården efter avtal!
Ponkinkulmantie 3, 39200 Kyrofors, tfn 050 597 9361

***
Antilan tila
Självplock av jordgubbar och jordgubbar plockade på beställning Lantgårdsturism Stuguthyrning Eriika
och Markku Mäkelä
Haapaniementie 3, 39290 Vesajärvi, tfn 040 534 3607
***
Sunilan mansikkatila
Självplock eller plockade jordgubbar
Eija och Jouko Vanhatalo
Urjaistentie 246, Osara, tfn 044 270 7405
***
Ritvan mansikat
Plockade jordgubbar eller självplock Ritva Kaunismaa
Mustajärventie 353, Haukijärvi, tfn 050 599 4080
____________________________
Badstränder
____________________________
Badstranden i Järvenkylä
Huvudbadstranden i vår kommun, som är en så kallad EU-badstrand. På stranden finns också en lokal
algövervakningspunkt.
På badstranden finns en kiosk under hela sommarsäsongen och simskolor i juli.
På badstranden finns bl.a. toaletter, omklädningsrum, beach-volley, hoppställningar och möjlighet till
solbad på gräset.
Våren 2013 förnyades basturna, en del av toaletterna och bräderna i hopptornet på bryggan.
Vesajärventie 239, 39200 Kyrofors
***
Stranden i Mihari
En strand vid Maisematie med kiosk, grilltak och gungor för barn Långgrund sandstrand
Maisematie 802, 39130 Tavastkyro

