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Löydä joulun tunnelma Lauhanvuori - Hämeenkangas
UNESCO Global Geoparkista!
Geoparkissa Pirkanmaan, Satakunnan ja
Etelä-Pohjanmaan rajaseuduilla rauhoitut
upeissa luontokohteissa samoillen ja
laadukkaista palveluista nauttien.
Geoparkin luonto kertoo tarinaa alueella
muinoin kohonneesta vuoristosta ja maiseman
muuttumisesta alavaksi suomaaksi.
Mystisten soiden ja metsien vaikutuksen
paikalliseen elämään tunnet alueen
kulttuurikohteiden ja perinteistä
ammentavan palvelutarjonnan kautta.
Koe erämaisten soiden rauha ja mystiikka.
Löydä muinaisten geologisten
tapahtumien jäljet.

Kuva: Terttu Hermansson,
Haapakeidas

TUNNELMOI TAPAHTUMISSA
Muista koronavirusohjeet Geoparkin tapahtumissa ja kohteissa vieraillessasi
sekä luonnossa retkeillessäsi. Varmista tapahtumien toteutuminen ja ohjeet
tapahtumanjärjestäjien omilta sivuilta.
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://www.luontoon.fi/koronavirusohjeet

IHANAT JOULULOUNAAT
RAVINTOLA KANGASPOLUSSA

Su 6.12. klo 12−14
Su 13.12. klo 12−14		
Ma−pe 14.−18.12. klo 11−14		
Herkuttele upeasta joulubuffetista Ravintola Kangaspolun
rauhallisessa joulutunnelmassa.
28 €/hlö
Kuntoutuskeskus Kankaanpää • Kelankaari 4, Kankaanpää
https://www.kuntke.fi/joululounaat/, https://www.kuntke.fi/

TAITEIDEN REITILLÄ JOULUMIELELLÄ
Su 13.12. klo 10−19
Tunnelmoi Taiteiden reitin kohteissa Kammi-kylässä, Alpon
savannilla, Annen Taidekahvilassa, Karvian kirkossa ja
Kulttuurikeskus Skantzissa. Vapaa pääsy. Kohdekohtaiset
aukioloajat ja tarkemmat ohjelmatiedot verkkosivuilla.
https://willikarvia.fi/tapahtumat/

VIINITILA MEGGALAN JA JULIAN
LEIPOMON JOULUMARKKINAT
La 19.12. klo 11−18
Leipomuksia, viiniä, siideriä, käsitöitä, havutuotteita, koruja,
kortteja, hyytelöitä ja hunajaa. Joulupukki ja muori vierailevat markkinoilla. Lapsille yllätyspussi.
Venesjärventie 1005, Venesjärvi
https://www.facebook.com/meggalaoy/

KIEVARIRAVINTOLAN PERINTEINEN
JOULUPÖYTÄ LUOMAJÄRVEN KIEVARISSA
To 24.12. klo 15		
42 €/hlö (lapset 2–12 v. 10 €)
Luomajärventie 34, Ikaalinen
https://www.facebook.com/hevoskievari,
https://www.luomajarvenkievari.fi/

LUOMAJÄRVEN KIEVARIN
HEVOSRETKI LAAVULLE
Joulukuussa
Vanhanajan maalaisromantiikka ja tunnelma on taattua
reen tai hevoskärryjen kyydissä fällyillä istuskellen ja laavulla evästellen.
Alk. 40 €/hlö (lapset 2–12 v. -50%),
kesto n. 1,5 h (henkilöluvusta riippuen)
Luomajärventie 34, Ikaalinen
https://www.facebook.com/hevoskievari,
https://www.luomajarvenkievari.fi/

JOULUSAUNA
LUOMAJÄRVEN KIEVARISSA
Joulukuussa
Wanhassa tummahirsisessä Mallassaunassa nautit menneen
ajan tunnelmasta ja hellit itseäsi kylpypaljussa myrskylyhtyjen ja tähtien loisteessa. Saunomisen lomassa pulahdetaan saunan terassilla sijaitsevaan suureen ja lämpimään
kylpypaljuun.
350 € /3 h,
sis. saunavuokran kolmeksi tunniksi, kylpymyssyn ja pesuaineet
Luomajärventie 34, Ikaalinen
https://www.facebook.com/hevoskievari,
https://www.luomajarvenkievari.fi/

TILAPUOTI DYRFINNA AVOINNA,
METSÄSSÄ HÄMÄRÄN HYSSYN
TONTTUPOLKU
Joulukuussa
Ke−to klo 12−19
Pe klo 12−20
La−su klo 11−20				
(Su 6.12. suljettu)			
Tee jouluisia ostoksia tilapuodissa, käy tervehtimässä tilan
lehmiä, lampaita ja kanoja ja paista makkaraa nuotiopaikalla.
Lehtijärventie 60, Parkano
https://www.facebook.com/TilapuotiDyrfinna/

Kuva:
Pasi Talvitie,
Hämeenkangas

Kuva:
Terttu Hermansson,
Alkkianvuori

Ulkoile ja
retkeile upeissa maastoissa
Geoparkin monipuoliset retkeilymahdollisuudet ja -palvelut
Lauhanvuoren ja Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistoissa, Hämeenkankaalla ja lukuisissa muissa kohteissa
kutsuvat nauttimaan luonnosta.
https://lhgeopark.fi/alue/
Geoparkissa on useita suokohteita, joissa voi retkeillä
helposti lastenkin kanssa.
https://lhgeopark.fi/lasten-kanssa-suoretkelle/

Kuva:
Terttu
Hermansson,
Kauhanevan-Pohjankankaan
kansallispuisto

Koe Geoparkin sykähdyttävän kaunis luonto avarien kankaiden
helppokulkuisilla neulaspoluilla ja lumoavien soiden laitamilla
maastopyöräillen. Vuokraa kulkupeli helposti alueen yrityksistä.
https://lhgeopark.fi/maastopyoraily-geoparkissa/
Kuva:
Ismo Nousiainen, Taikapolku

Lumoudu nuotiotulen verkkaisesta loimusta ja kuuntele
ympäröivän luonnon ääniä. Geopark-alueella on monia
hienoja kotia, keittokatoksia ja laavuja, joissa on
polttopuita kävijöiden vapaasti käytettävissä.
https://www.retkikartta.fi/

Kuva:
Ismo Nousiainen
Lauhanvuoren kansallispuisto

Hyvin hoidetut hiihtoladut ja laajojen nevojen
koskemattomat hanget houkuttelevat suksille.
Oletko jo kokeillut lumikenkäilyä?

Kuva:
Ismo Nousiainen

Nosta retkiruokailu uudelle tasolle ja osta valmiit
herkut mukaasi alueen kahviloista tai ravintoloista.
https://lhgeopark.fi/tee-ja-koe/kahvilat-ja-ravintolat/

Kuva:
Matti Hautalahti,
Kammi-kylä

Poikkea kylään ja
koe paikallinen kulttuuri
Ihmettele alueen asukkaiden luovuutta Taiteiden reitillä. Vieraile
myös muissa alueen ainutlaatuisissa kulttuuri- ja käyntikohteissa.
https://willikarvia.fi/kohde/taiteiden-reitti/
https://lhgeopark.fi/tee-ja-koe/kayntikohteet-ja-nahtavyydet/

Kuva: Tuukka Kiviranta, Valkoinen Puu

Herkuttele alueen
erikoisuuksilla
Geopark-alueen kahviloissa ja ravintoloissa
tarjoillaan herkkuja, joiden valmistuksessa
hyödynnetään paikallisia raaka-aineita ja sovelletaan
perinteitä sesongin mukaisin maustein.
Mitä Valkoisen Puun maankuuluista
kakuista ensimmäisenä maistaisit?
https://lhgeopark.fi/tee-ja-koe/kahvilat-ja-ravintolat/

Kuva:
Noora Mäkinen,
Tilapuoti Dyrfinna

Lämpimin ajatuksin
Osta joulukyläilyjen parhaat tuliaiset mukaasi
Geoparkin tilamyymälöistä ja pikkupuodeista.
Paikallisesta lampaanvillasta neulotut
lapaset tai lahjakortti alueen yritysten
palveluihin lämmittää lahjansaajaa taatusti.
https://lhgeopark.fi/tee-ja-koe/myymalat/
https://lhgeopark.fi/tee-ja-koe/

Kuva: Laura Vanzo /
Visit Tampere, Korsukylä

Antaudu hemmoteltavaksi
Ulkoilun jälkeen saunotaan ja kylvetään höyryävässä paljussa.
Parhaat löylyt saat perinteisen savusaunan lempeässä lämmössä.
Alueen yritykset tarjoavat monenlaisia tunnelmallisia saunavaihtoehtoja.
Neva-Lylyn syrjäisen suolammen rannalla sijaitsevan tynnyrisaunan
voit vapaasti lämmittää itse aivan koska haluat!
https://lhgeopark.fi/tee-ja-koe/majoitus/
https://willikarvia.fi/kohde/neva-lyly/

Jätä kiireinen arki taaksesi, rentoudu
ja uudistu luonnonläheisissä hoidoissa
ja hieronnoissa.
Miltä kuulostaisi päähieronta kodassa
nuotiotulen äärellä tai saunaterapia
tunnelmallisessa rantasaunassa?
https://lhgeopark.fi/tee-ja-koe/hyvinvointi/

Kuva:
Tiina Ekholm, Luistokas

Nuku hyvin
Geopark-alueella vietät yösi mukavasti korkeatasoisessa mökissä,
perinteitä kunnioittavassa maatilamajoituksessa tai kutsuvassa
pikku hotellissa.
https://lhgeopark.fi/tee-ja-koe/majoitus/
Seikkailunhaluisimmat Geopark-kävijät virittävät majoitteensa
luontokohteeseen. Erämaan yössä koet alueen luonnon aidoimmillaan
− etkä ole välttämättä yksin. Voit kuulla jopa suden ulvontaa.
Kuva: Ismo Nousiainen
Lauhanvuoren kansallispuisto

Kuva:
Joonas Lehtinen,
Parrikaadi Productions

Koe Geopark jo kotona
Geoparkin
parhaat pulkkamäet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geopark-alueen asukkaisiin, kulttuuriin ja luontoon voit
tutustua jo etukäteen In a blink of an eye -mainosvideon
avulla. Mitä me näemme silmänräpäyksessä, on
miljardien vuosien geologisen kehityksen tulos.
KATSO JA NAUTI!

Honkalassa Honkajoella, Honkalantie 1 • 61.99429, 22.26965
Koulun pihalla Isojoella, Kristiinantie 17 • 62.11890, 21.95762
Jämillä Jämijärvellä, Jämintie 653 • 61.77704, 22.71911
Montulla Kankaanpäässä, Toivontie 1 • 61.80679, 22.38674
Paarmanninvuorella Karijoella, Kristiinantie 167 • 62.30189, 21.67973
Torrossa Karviassa, Torrontie 161 • 62.14431, 22.59605
Sotkassa Kauhajoella, Sotkantie 113 • 62.41367, 22.22170
Pyhäniemessä Kihniössä, Pyhäniementie 251/20 • 62.18489, 23.12918
Kairokoskella Parkanossa, Parkanontie 118 • 62.01948, 23.02285
Koulun pihalla Siikaisissa, Lauttijärventie 8 • 61.87994, 21.82121

https://youtu.be/DCk27B5YqEU

Ohjeita retkeilijöille
•
•
•
•

Tulenteko on sallittua ainoastaan merkityillä tulentekopaikoilla.
Roskat eivät kuulu luontoon, ja niiden syntymistä kannattaa välttää jo ennalta.
Palavat roskat voi polttaa ja biojätteen laittaa kompostiin tai puuceen alustaan.
Kaikki muut roskat tuodaan luonnosta pois.
Pue talvisille retkille useita ohuita vaatekerroksia ja varaa reppuun lisävaatetta.
Muista myös istuinalusta ja oma WC-paperirulla.
https://www.luontoon.fi/retkietiketti
#lhgeopark
https://lhgeopark.fi/
#unescoglobalgeoparks
https://www.lauhanvuoriregion.fi/
#geoparkinjoulu
https://lhgeopark.johku.com/fi_FI
https://www.facebook.com/lauhanvuoriregion/
info@lhgeopark.fi
https://www.instagram.com/lauhanvuoriregion/
https://twitter.com/suogeopark/
https://www.youtube.com/channel/UCuihxHxuojZmsSUD6XAJ37g/videos

