Pöytyän
Kulttuurihistoriallinen polku
Pöytyän kulttuurihistoriallinen polku esittelee paikallisia kohteita.
Mukana on rautakauden ajalle ulottuvia historiallisia nähtävyyksiä, kirkkoja,
asumista ja elinkeinoja. Kohteet on esitelty niin maastotauluin kuin paperija verkkokartassa, joiden avulla löydät rastit ja niiden tarkat sijainnit.
Lähde mukaan polulle!
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Y1 Yläneen Pyhän Olavin
kirkko
Yläneen kirkko on saanut nimensä
norjalaisen kuninkaan ja pyhimyksen, Pyhän Olavin mukaan. Kirkko
valmistui 1782 ja sen rakennusmestarina toimi tunnettu kirkonrakentaja Mikael Piimänen.
Kirkkokuja 2, 21900 Yläne
Yläneen pappila on kaksikerroksinen
vaalea, puinen vuonna 1877 valmistunut
rakennus. Puistomaisella pihamaalla on
kaksi aittaa 1700-luvulta. Pappilassa on
asunut mm. kirjailija ja kirjallisuudentutkija Martti Haavio.
Pappilankuja 13, 21900 Yläne,
Huom. Yksityiskoti, ei kulkua!

Y2 Ristinummen luonnontilainen hautausmaa
Ristinummen hautausmaa otettiin käyttöön 1893, kun tila loppui vanhalta
kirk
komaalta. Pian tilanne muuttui ja
Ris
ti
nummen hautausmaa jäi ”poikkeuksellisten vainajien” hautausmaaksi.
Tänne päätyivät mm. kirkoon kuulumattomat ja itsemurhan tehneet. Hautausmaan portilla oli ruumiinavaushuone.
Puuportti on uusittu vanhaa mallia noudatellen.
Mynämäentie 62 kohdalta, 21900 Yläne

Y3 Yläneen kotiseutumuseo
Museo kertoo ihmistyövoimaisen maatalouden ajasta. Museo käsittää paikallisen
1800 -luvun ja 1900-luvun alkupuolen
talonpoikaismiljöön rakennuksineen ja
esineineen. Alueella on mm. kaksi talonpoikaistaloa, mäkitupa, aitta, tuulimylly,
sauna ja sepän paja. Museon erikoisuutena on Yläneen perinnekasveja esittelevä
puutarha. Ajankohtaiset tiedot museon
aukiolosta ja ajankohtaisista tapahtumista löytyvät kotisivuilta museoylane.fi.
Liisantie 13, 21900 Yläne

Y4 Yläneen Luontokapinetti
Monipuolisen luontotietotalon näyttelyssä voi tutustua mm. maailmankaikkeuden syntyyn, alueen eläimiin sekä maaja kallioperään. Kapinetti toimii myös
Pöytyän kunnan matkailuinfopisteenä,
jonka kautta löytyvät niin alueen kartat ja
luontokohteet kuin matkailutoimijoiden
palvelut. Vanhaa koulumiljöötä edustavia
rakennuksia vuokrataan kokous- ja juhla-
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tiloiksi. Luontokapinetin vieressä
on geologinen polku
ja näkötorni.
Hovilanmäentie 2, 21900
Yläne

Y5 Kappelniityn
muinaisjäännösalue
Kappelniityn alueella asuttiin ja viljeltiin
peltoa rautakaudella. Keskiajajalla pai
kalle rakennettiin kappeli. Kappeli oli
käytössä kunnes uusi kirkko rakennettiin
nykyisen paikalle 1663. Myöhemmin
paikka oli laidunmaana ja1900-luvulla se
kasvoi sankkaa kuusimetsää. Muistoristi
pystytettiin 1995. Nyt alue on suojeltu
muinaisjäännöskohde.
Yläneen Työväentalon vastapäätä.
Haverintie 28, 21900 Yläne

Y6 Yläneen työväentalo
Yläneen työväentalo valmistui vuonna
1906 ja siellä vietettiin niin iltamia, häitä
kuin virallisia kuntakokouksia. Työväentalo oli ensimmäinen julkinen kansan
kokoontumistila ja talo on käytössä vieläkin. Esimerkiksi Uudenkartanon kyläyhdistys järjestää talossa teatteriesityksiä
lapsille ja aikuisille talvikaudella. Kiinteistön omistaa Yläneen Työväenyhdistys.
Haverintie 28, 21900 Yläne

Y7 Tourulan kartano
Yläneenjoen pohjoisimmassa mutkassa
sijaitsee kartanoiden aikainen paikallishistoriallinen asutusmiljöö. Tourulan
kartano on toiminut Yläneen alueen
suurmaanomistajana. Tourulan kartanoa
asutti aikanaan Armfeltin aatelissuku.
Ruukintie 2, Tourula, 21900 Yläne,
Huom! Yksityiskoti, ei kulkua!
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Kartta:
Tanja Litmanen
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Y8 Uusikartano ja Lystmettä
Uudenkartanon kyläyhdistys on aktiivinen toimija. Kylä- ja teatteritoiminta
juontavat juurensa aina 1980-luvun alkupuolelle. Himolan teatteri siirtyi 90-luvulla Himolan koskelta entisen kansakoulun
tontille. Tämä nykyään Lystmettänä tun
nettu alue on erinomainen paikka vapaaajan viettoon ja virkistyskäyttöön. Täällä
kokoontuvat kyläläiset, kuntalaiset ja vieraat kauempaakin.
Kuusistontie 425, 21930 Uusikartano

Y9 Sahlbergin kalmisto
Sukuhauta sijaitsee entisen kartanon
pää
rakennuksen ja entisen Yläneen
vanhainkodin kohdalla. Kalmistoon on
haudattu kuusi vainajaa vuosien 1856 ja
1929 välillä. Viimeisen sijansa paikalta
ovat saaneet tohtori Reinhold Ferdinand
Sahlberg, hänen vaimonsa Sofia sekä
kolme heidän lastaan, joista kalmistoon
ensimmäisenä haudattu Alice oli ollut
kuollessaan vain nelivuotias. Lisäksi paikalle on haudattu Sahlbergien miniä Fanny Gustaava os. Cajanus.
Vanhainkodintie 12, 21930 Uusikartano

Pöytyä
Pöytyän kirkko ja
P1 Museopappila
Vuonna 1793 valmistunut kirkko on
mestari Mikael Piimäsen suunnittelema. Kirkkotien toisella puolella aidatulla
alueella on sijainnut nykyistä edeltävä
kirkko, jonka jälkeen maa-aluetta on käytetty hautausmaana. Tämän hautausmaan takana sijaitseva pappila toimii
nykyisin museona. Kirkkoherran virkatalo on kuulunut aikoinaan pinta-alaltaan
Pöytyän suurimpiin tiloihin.
Kirkko, Turuntie 1161, 21880 Pöytyä
Pöytyän Museopappila, Turuntie
1187, 21880 Pöytyä

P2 Khronoksen talo
Khronoksen taide- ja tiedeprojektin tarkoituksena on tarjota ajalle koti tuhanneksi vuodeksi. Khronos oli antiikin
mytologiassa ajan, kuoleman ja uuden
elämän jumala, jonka mukaan IC-98
taitelijat Patrik Söderlund ja Visa
Suonpää ovat nimenneet teoksen.
IC-98 ryhmä voitti vuonna 2016
Rauman taidemuseon kilpailun teoksellaan Ajalle koti. Taitelijat lahjoittivat
teoksen Pöytyän kunnalle 26.10.2016.
Pöytäsuontie 368, 21890 Haveri

P3 Pihlavan kartano
Kaunis Pihlavan kartano muodostui
vuonna 1838 neljästä Pihlavan kylän kantatilasta ja siihen liitettiin vielä
1800-luvun puolivälissä kaksi Pajun kylän kantatilaa. Tilat tulivat samaan talonpoikaiseen omistukseen, ja suuresta
pinta-alastaan huolimatta kartano ei ole
koskaan ollut aateliskartano.
Pihlavantie 189, 21890 Haveri
Huom! Yksityiskoti, ei kulkua

P4 Raatikaisten sudenkuoppa
Pöytyän kotiseutuyhdistys entisöi
1960-luvulla sudenkuopan. Alkuperäinen kuoppa on ollut susien kulkureitillä.
Ihmetystä aiheutti, että susien levitessä
1990-luvulla alueelle ensimmäinen havaittu suden jälki meni aivan tämän kuopan sivuitse. Entisöinnin tekivät Mikko
Raatikainen ja Pauli Mäki alun perin paikalta otetuista haapapuista, jotka melko
pian korvattiin kyllästetyillä puilla.
Sudenkuoppa on yksityismaalla ja kuopalla voi käydä ainoastaan 1.6.–31.8.
välisenä aikana.
Turuntie 1547, 21890 Haveri (opaste).

P5 Kyntäjän tupa ja Reppuniemen ulkomuseo
Kyntäjäntupa on valmistunut Pöytyän
Suojeluskuntataloksi vuonna 1930. Talon nykyinen omistaja Pöytyän MTK
vuokraa taloa juhla- ja kokoustilaksi.
Reppuniemen ulkomuseo sijaitsee Kyntäjäntuvan takana. Museoalueella on
useita talonpoikaisrakennuksia ja hallista
löytyy vanhoja maatalouskoneita ja työvälineitä. Museota ylläpitää Pöytyän Kotiseutuyhdistys. Kesäisin Reppuniemen
alueella toimii myös Pöytyän harrastajateatteri.
Turuntie 1047, 21880 Pöytyä

P6 Enti. Mustanojan koulu
Pöytyän ensimmäinen kansakoulu on
vihitty käyttöön tammikuussa 1879.
Sen erikoisuutena aluksi olivat poikien
ja tyttöjen erilliset yläkoulut, vaikka opetussuunnitelma sisälsi kaikille samat oppiaineet.
Koulun lähellä on kuvanveistäjä Aarre
Aaltosen syntymäkodin muistomerkki.
Hänen käsialaansa on esimerkiksi Helsingin Sibeliuksenpuiston patsas Ilmatar
ja Sotka (1946).
Koulu, Turuntie 952, 21880 Pöytyä
Muistomerkki, Turuntie 966:n kohdalla.
Huom! entinen koulu ja muistomerkki
ksityiskoteja, ei käyntiä.

P7 Pöytyän sairaalamiljöö
Pöytyä, Oripää ja Yläne päättivät alkuvuonna 1894 yhteisen kunnanlääkärin
palkkaamisesta ja yhteisen sairaalan rakentaminen alkoi vuonna 1914. Tämän
jälkeen valmistui vielä useita lisäosia.
Alueella on pääsairaalan lisäosaksi valmistunut kulkutautisairaala, jonka yksi
huone on kalustettu sairaalahuoneeksi
ja vanha keittiö näyttäytyy nyt laboratoriona. Suurin osa museon esineistä on
peräisin 1950–1960-luvulta.
Yläneentie 1, 21870 Riihikoski

Karinainen
K1 Karinaisten kirkko
Kaunis puukirkko valmistui silloiseen Karinaisten kuntaan vuonna 1835. Kirkon
suunnitteli rakennusmestari Johan Sahlbom. Edellisen kirkon kellotapuli sekä
hirsiaita ovat vuodelta 1768.
Kyröntie 482, 21800 Kyrö

K2 Elisenvaaran koulu
Koulu aloitti toimintansa alun perin Laatokan Karjalassa Kurkijoen kunnan Elisenvaaran kylässä vuonna 1927. Sodan
vuoksi sen sijainti muuttui useita kertoja,
kunnes paikka vakiintui Kyrön asemanseudulle Kurkijoelta tulleen siirtoväen
asuttamisen myötä vuonna 1948. Nykyinen koulu on ulkomuodoltaan moderni
ja sen yhteydessä on auditorio ja kirjasto.
Kyröntie 16, 21800 Kyrö

K3 Kyrön työväentalo
Kyrön työväentalo rakennettiin vuonna
1908 talkootyönä Karl L. Lemströmin
laa
timien piirustusten mukaan. Rakennus korjattiin ja laajennettiin 1950-luvulla. Se on edelleen Kyrön työväenyhdistyksen toimitilana.
Yökkömäentie 13, 21800 Kyrö

Kirjailija Linnankosken
K4 perintö
Kirjailija ja opettaja Vihtori Peltonen kirjailijanimeltään Johannes Linnankoski
jätti jälkensä Karinaisten kulttuuriperintöön asuessaan paikkakunnalla vuoden
1900 tammikuusta toukokuuhun 1902.
Peltosen pariskunta järjesti näytelmäiltamia ja innosti seudulla asuvia hiihtoharrastukseen. Vihtori oli mukana myös
yhdistyselämässä ja perustamassa Karinaisten Maamiesseuraa vuonna 1902.
Johannes Linnankosken tunnetuimpia
teoksia ovat Laulu tulipunaisesta kukasta (1905), Jeftan tytär (1911) ja Simson
ja Delila (1919). Linnankosken asumaan
taloon on kiinnitetty muistolaatta Karinaisten Lions Clubin toimesta.
Muistolaatta rakennuksessa,
Kyröntie 482, 21800 Kyrö
Huom! Yksityiskoti ei kulkua.

Karinaisten Maanpään
K5 kylä ja Wäinö Aaltosen
syntymäkodin muistokivi
Kuvanveistäjä Wäinö Aaltonen (1894–
1966) syntyi Mäenpään kylän Uudentalon mailla talossa, jonka paikalle on
pystytetty muistokivi. Aaltonen oli merkittäviä kuvanveistäjiämme 1900-luvulla
ja hänen töitään ovat mm. Paavo Nurmen juoksijapatsaat, Eduskuntatalon
istuntosalin veistossarja, Mannerheimin
hautamuistomerkki Hietaniemen hautausmaalla, Tampereen Hämeensillan
pirkkalaispatsaat sekä Aleksis Kiven patsas Kansallisteatterin edessä Helsingissä.
Mäenpäänraitti 83, 21800 Kyrö
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Tulevaisuuden kotipesä.
vaihde puh. (02) 481 000 klo 9–15
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