
 

 

RETKI KÄSITÖIDEN YSTÄVILLE  

Helmikuun alussa suuntamme kohti Tamperetta, jossa ensimmäisenä vierailukohteena (klo 9.15) on 

hapanjuurileivontaan erikoistunut Leipomo Jyvä Nekalassa. Sieltä voi ostaa leipiä ja leivonnaisia 

kotiin viemisiksi. 

Leipomo Jyvästä siirrymme Lankamaailman myymälään Lielahteen, jossa saamme vinkit käsitöi-

den kuumimpiin trendeihin. Tampereen myymälästä löytyy käsityölankojen lisäksi neulepuikkoja, 

virkkuukoukkuja, askartelutarvikkeita, norjalaisneuleita ja paljon muuta kymmeniltä eri valmista-

jilta. Maa- ja kotitalousnaiset saavat ryhmävierailulla 20 % alennusta normaalihintaisista neule- ja 

virkkuulangoista. 

Lounaalle siirrymme keskustaan tuntumaan Kalax ravintolaan, joka on erikoistunut kalaruokiin. 

Toki muitakin ruokalajeja on tarjolla niille, jotka eivät ole kalan ystäviä. 

Lounaan jälkeen saamme opastetun kierroksen Pumpuliplikkain jäljille Finlaysonin historiallisella 

tehdasalueella. Kierroksella kuulemme Finlaysonin puuvillatehtaan historiasta ja tehtaalaisten eli 

pumpulinlikkojen elämästä. Finlaysonilla työskenteli tuhansia ihmisiä ja tehdastyöväki löi leimansa 

koko kaupunkiin. Kierroksella tutustutaan siihen, millaista oli työskennellä tehdassalien pauhussa ja 

miten työ ja sen tekijät muuttuivat aikojen saatossa. 

Iltapäivällä on vielä mahdollista tutustua Tallipihan puotien tarjontaan. 

Retkelle järjestetään kuljetus reitille Lohja - Hyvinkää - Hämeenlinna - Tampere. Välipysähdyksistä 

reitin varrella voidaan sopia tarpeen mukaan esim. moottoritien pikavuoropysäkeille.  Retkelle on 

myös mahdollista osallistua ilman bussikuljetusta. Jos bussissa on tilaa, on mahdollista päästä kyy-

tiin Tampereella vierailukohteisiin siirryttäessä pientä korvausta vastaan (10 €). Ole yhteydessä, jos 

tämä mahdollisuus kiinnostaa. 

Lähtö: Lohjalta klo 6.45 (Muijala P+R 1, Lohjanharjuntie 1387, 08680 Lohja) Pysähdys Hämeen-

linnassa Vanajantie 10 b noin klo 8.00. Paluumatkalle lähdemme viimeistään klo 17.00. 

Hinta: 60 € jäsenille, ei jäsenille 65 € (sis. alv 24%, kuljetus, aamukahvi, lounas, opastukset). Ret-

ken hinta ilman kuljetusta on 35 € jäsenille, 40 € ei jäsenille.  

Ilmoittautumiset 24.1.2020 mennessä Jenni Kunnaalalle jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi 

tai p. 040 528 8610. 

  

 

 

 

 

 

https://leipomojyva.fi/
http://www.werstas.fi/event/pumpuliplikkain-jaljilla-kierros-4/
http://tallipiha.fi/


 

 

MAATALOUSMUSEO SARKA JA PANIMO OLUTMYLLY 

Huhtikuussa vierailemme uusiutuneessa Maatalousmuseo Sarassa Loimaalla. Aamu aloitetaan kah-

villa Jokioisten Leivän kahvilassa, josta siirrymme opastetulle kierrokselle museolle. Lounas nauti-

taan myös museolla. 

Loimaalta siirrymme Forssan Panimo OlutMyllyyn, jossa kuulemme oluen ja panimon tarinan 

maistiaisten kera. 

Retkelle järjestetään kuljetus reitille Hämeenkoski – Hämeenlinna – Forssa – Loimaa tai Tampere - 

Hämeenlinna - Forssa kysynnän mukaan. 

Lähtö: Tarkentuu yhteiskuljetuksen lähtöpaikan mukaan. Omalla kyydillä osallistuville tiedotetaan 

vierailukohteiden aikatauluista ja osoitteista. 

Hinta: Ilman kuljetusta jäsenille 40 €, ei jäsenille 45 € (sis. alv 24%, aamukahvi, opastus ja sisään-

pääsy museoon, lounas, opastus ja maistiaiset panimolla.) Linja-autokuljetus lisäksi 25 €. 

Ilmoittautumiset 20.3.2020 mennessä Jenni Kunnaala jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi tai 

p. 040 528 8610. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sarka.fi/
https://olutmylly.fi/


 

 

 

ULKOILUA ISO-MELKUTTIMINEN MAASTOISSA 

 

Kesäkuussa retkeilemme kirkasvetisen Iso-Melkutin järven maastoissa Lopen Räyskälässä. Järven 

ympäri kiertää noin 7 kilometrin pituinen polku. Reitti on helppokulkuinen, mutta muutama jyr-

kempi lasku polulta löytyy. 

Maisema-asiantuntija Auli Hirvonen opastaa retken. Järven rannalla on laavu, jossa nautitaan retki-

lounas. 

Lähtö: Melkuttimentien parkkipaikalta klo 10. Ei yhteiskuljetusta. 

Hinta: ruokamaksu jäsenille 15 €, 20 € ei-jäsenet 

Ilmoittautuminen: 29.5.2020 mennessä Jenni Kunnaala jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi tai 

p. 040 528 8610. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


