PÖYTYÄN KYLÄRETKI 8.6.2019

KESÄINEN KYLÄRETKI PÖYTYÄN KYLIIN JA
PYHÄJÄRVEN RANNALLE
Lauantaina 8.6.2019
Kesäkuun toinen lauantai avaa suomalaiset kylät kaikille, jotka haluavat nauttia maaseudun kylien maisemista,
tapahtumista, kohteista, ihmisistä ja paikallisesta ruoasta. Avoimet kylät -teemalla olemme liikkeellä myös
opastetulla Pöytyän kyläretkellä. Kohteina on nyt taas uusia kyliä ja paikkoja, joissa emme ole vierailleet
aiemmilla kyläretkillä. Samoin on Pyhäjärvi mukana ja retkellä voi iltapäivällä pulahtaa vaikka uimaan.
Lähtö klo
08:30
08:45
09:15
09:30

Yläne (tarvittaessa) bussi lähtee torilta
Riihikoski Salen pihalta otetaan retkeläiset kyytiin
Kyrö – Salen pihalta poimitaan kyytiin retkelle tulevat
Heikinsuon kylän toimintaan tutustuminen
• kierros Heikinsuon kylällä, jossa esittelyssä kylän alueen keskeisiä paikkoja kyläkoulu/
rukoushuone/ leikkikenttä (mahdollisesti puutarhavierailu?)
• aamukahvit

Matka jatkuu klo 10:15 kohti Kurjenrahkaa ja Kuhankuonoa.
10:30

Kurjenrahkan kansallispuisto ja Kuhankuono
• Kurjenrahkan portti – asiaa Kurjenrahkan retkeilystä
• pieni reippailu ja tutustuminen Kurjenpesän pihamaalla ja tarinaa kansallispuistosta

Matka jatkuu Kurjenrahkalta klo 11:00 kohti Raasin metsäisiä maisemia, kuulemme tarinoita niin sotilaiden
kuin retkeilijöiden Raasinkorvesta, joka on yksi Varsinais-Suomen suurimmista yhtenäisistä metsäalueista.
Ajelemme Heinijoelle Kolinummen kylän kautta. Kolinummi onkin Pöytyän läntisin kylä, jossa kunta rajoittuu
Mynämäkeen. Matkalla myös näkymät Otsolan kylään ja Elijärvelle, joka on suurin kokonaan Pöytyällä
sijaitseva järvi. Vaskijärven luonnonpuiston portti sijaitsee Elijärvenkulmalla.
11:45

Saavumme Heinijoen kylään – kylätoimintaa pyöritetään pienviljelijäyhdistyksen toimesta ja
vanhassa Heinijoen kyläkoulussa toimii Touhutupa -kahvila.
• Kuulemme tarinaa Heinijoen ”puukylästä” ja vilkkaasta kylätoiminnasta
• Nautitaan kevyttä välipalaa ja kahvit
• Heinijoki on aivan Pöytyän luoteiskulmassa sijaitseva kylä, jossa kuntarajat ovat
Satakuntaan Euraan.

Matka jatkuu klo 12:30 kohti Kolvaata ja Yläneen kirkonkylää. Kolvaa on Säkylän kuntaan kuuluva kylä, joka
tunnettiin 1700-luvulta asti Iso-Säkylän tilallisten Pyhäjärven takaisena torppari- ja kalastajakylänä. Paikallinen
Pyhäjärven kalastus on yhä tunnettu Kolvaan Kalan ansioista. Kuulemme oppaan kertomana useammankin
tarinaa kolvaalaisista, joista harvinaisimmat ovat olleet siivekkäitä kovakuoriaisia.
12:45

Pysähdymme käsityöpuoti Nuppariin, joka on toiminut Yläneellä jo yli 30 vuoden ajan.
Omistaja Katri Virtanen kertoo Nupparin toiminnasta ja tuotteista, joita koko perheen voimin
on suunniteltu, valmistettu ja markkinoitu. Mahdollisuus mukaviin ostoksiin, puodissa on
tarjolla myös muiden valmistajien käsityötuotteita, kuten yläneläisen Maija Peltosen
käsintehtyjä kynttilöitä.

Jatkamme matkaa kohti Yläneen kylän keskustaa ja kirkkoa.
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13:20

Yläneen Pyhän Olavin kirkko vuodelta 1782
• opas kertoo kirkon historiasta ja esineistöstä, joita ovat kirkolle vuosisatojen aikana
lahjoittaneet niin kartanon omistajat kuin paikalliset yhdistykset
• pieni kierros hautausmaalla ja jatketaan kohti Kalikkaa 13:50

14:00

Kalikan alue Pyhäjärven rannassa
• Kalikassa on Pöytyän kunnan yhteinen virkistys- ja leirialue saunoineen ja mökkeineen
• Kalikassa on myös oma kyläyhdistys sekä Narvintienoon vapaa-ajanasukkaiden yhdistys,
kuulemme alueen asukkaiden yhteistyöstä ja toiminnasta
• Pysähdytään nauttimaan Pyhäjärven maisemista iltapäiväkahvien ja välipalan merkeissä
• Sauna on lämmin, mahdollisuus saunomiseen ja uintiin

Lähtö Kalikasta klo 15:30

15:40
16:00
16:15

Yläne tori
Riihikoski Salen piha
Kyrö Salen piha

Lisätietoja retkestä:
• Retken hinta on 25,- / hlö, sisältäen opastetun retken bussissa sekä ohjelmassa mainitut tarjottavat
välipalat ja kahvit retken aikana.
• Pyydämme ilmoittautumaan retkelle 27.5.2019 mennessä sähköpostitse taina.simola@jokivarsi.org
tai puhelimitse puh. 044 0251521.
• Retki toteutuu, mikäli lähtijöitä on vähintään 20 henkilöä.
•

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme ilmoittamaan mahdollisista ruokaan liittyvistä rajoitteista.

•

Jos olette kiinnostuneet saunomaan ja uimaan Kalikassa, niin ottakaa sopivat varusteet mukaan.

•

Kyläretki on osa Jokivarren kylistä maailmalle-hankkeen toimenpiteitä.
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