Tervetuloa kyläretkelle Loimaan suunnalle pe 5.4.2019
Lähdemme porukalla tutustumaan muutamiin loimaalaisiin kyliin ja kylissä toimiviin
yrityksiin.
Saamme kuulla opastetun retken aikana kylien historiasta ja nähdä miten kylissä nyt eletään.
Paikallisen kylätoiminnan kautta voidaan vaikuttaa kylien asukkaille tärkeiden palveluiden
säilymiseen ja luoda toimintaa kaikenikäisille.
klo

Tarvittaessa Aurasta klo 8:15 (S-Market piha), jos on tulijoita sieltä suunnalta.

8:30

Lähtö Pöytyän Riihikoski (SALE piha) - ajellaan kantatie 41 kohti Oripäätä ja Virttaata.

8:50

Virttaa (pysäkki kahvila Siilinpesän pihalla). Jatkamme Alastaro – Haitula – Hirvikoski.

9:15

Hirvikoski (pysäkki Hirvihovin pihalla). Reittimme kulkee kohti Haara-Onkijoen kylää.

klo 9:30 Kohteena Haara-Onkijoen kylä ja kylätalo Pääskynpesä.
Täällä kuullaan tarinaa kulttuuristaan tunnetusta
kylästä, joka on sijoittunut Loimijokeen laskevien
pikkujokien haaraan – siitä kylä on saanut nimensäkin.
Kylällä on oma Pääskynpesä kylätalo, joka on ollut
monen juhlan, teatteriesityksen ja kokouksien paikkana
jo
parin
vuosikymmenen
ajan.
Tarjolla
on
aamupäiväkahvit voikakon kera.
Myös myynnissä kakkoja tuliaisiksi.
http://www.haara-onkijoki.fi/index.php
Siirrymme klo 10:15 kohti Metsämaan kylää.

klo 10:30 Metsämaan kylä. Vilkas kyläkeskus tarjoaa kävijälle mukavan miljöön, jossa
kyläläisten oma Kalliohovi on kylän toiminnan keskuksena. Toiminta on Metsämaan kylällä vilkasta.
Kylätalossa on mahdollisuus sisäliikuntaan, ulkona kuntorata frisbeegolfin kera sekä kylällä
harrastetaan aktiivisesti myös tikkaurheilua ja bingoa.
Nautimme mm. kahvit sekä pientä loimaalaisittain tunnettua
välipalaa (kyllä, se on PIAPOA!) ja myynnissä on paikallisia
lähiruokatuotteita, kuten kylmäpuristettuja ruokaöljyjä ja
pellavatuotteita. https://www.metsamaa.net/
Matka jatkuu eteenpäin Strutsitilan suuntaan klo 11:30.

klo 11:45 Kohteenamme on Metsämaan Majanojalla
sijaitseva Polar Strutsi Oy eli strutseja kasvattava tila,
jossa pääsemme tutustumaan näiden erikoisten ja
eksoottisten isojen lintujen elämään. Tilalla on myös
myynnissä strutsin nahasta, höyhenistä ja munista
tehtyjä tuotteita. Kahvitarjoilu.
Siirrymme klo 12:30 eteenpäin
Kojonkulman kylien suunnalle.

Kojonperän

ja

klo 13:00 Loimaan Kojonkulmalla sijaitsee Suomen suurin hunajaa pakkaava yritys eli
Hunajayhtymä. Kuulemme tarinaa mehiläisistä (ehkä vähän kukistakin), mutta ainakin hunajasta
sekä hunajatuotteiden jalostuksesta. Voitte ostaa
myymälästä
hunajatuotteita
mukaan
tuliaisiksi.
https://www.hunaja.fi/
Matka jatkuu täältä 13:40 aikaan kohti Mellilää,
kuljemme kyläreittiä Köyliönkylä – Alastaro - Niinijoki –
Krekilä – Mellilä.

klo 14:15 Mellilän
suunnalla
sijaitsee
jokaisen
käsityöläisen
unelmapaikka – Rouva Pyryn myymälä, jossa on tarjolla kaikenlaisia
käsityötuotteita ompeluvälineistä villalankoihin. http://rouvapyry.fi/puoti/
Tästä matka jatkuu 14:45 Mellilänjärvelle.

klo 15:00 Maailman makein kylä? Mellilä – tietysti. Kylässä on myös
Mellilänjärvi ja sen rannalla Loimaan kaupungin rantasauna.
Kuulemme tarinaa Mellilän kyläyhdistyksestä ja
toiminnasta, jota yhdistys tarjoaa paikallisille kylän
asukkaille ja matkailijoille.
Nautimme myös iltapäiväkahvit.
www.mellila.fi
Jatkamme matkaa täältä kohti kotikontuja
klo 15:45.

Paluu kotipysäkeille - 16:00 Hirvikoski - 16:15 Virttaa - 16:40 Riihikoski.
Lisätietoja:
Kyläretken hinta on 27,- / henkilö, sisältäen opastetun kyläretken bussikuljetuksineen, päivän
ohjelman ja retken aikana tarjottavat välipalakahvit.
Retkelle
ilmoittaudutaan
25.3.2019
mennessä
Taina
Simolalle
sähköpostiin
taina.simola@jokivarsi.org tai puh. 044 0251521. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme myös
ilmoittamaan mahdollisista ruokaan liittyvistä rajoitteista, allergioista, tms. asioista.
Kyläretken toteutus on osa Leader Jokivarsikumppanien ”Jokivarren kylistä maailmalle” – hankkeen
toimenpiteitä ja paikallisopastukset hoitaa Loimaan seudun matkailuoppaat ry. Lisätietoja retkestä
Taina Simolalta.

