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Koko kesä 2022 ihan Ylöjärvellä

VAROITUS: 
AIHEUTTAA MATKAKUUMETTA!
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Ylöjärvi on järvi, jota ei ole. Ylöjärvi on kaupunki, jolla on monta 
keskustaa. Ylöjärvi on vähän hukassa, myös matkaajien kartalla. 
Ylöjärvi on kaupunki, jossa moni ei tiedä käyneensä. Ylöjärvi on 
ihan Ylöjärvellä, ei missään Tampereella. Ylöjärvi on ihana, vaikka 
ihan pihalla!

Oo sääkin ihan Ylöjärvellä! Suuntaa seuraava lomasi tai retkesi 
Ylöjärvelle – lähimatkailun mekkaan. 

Uskallatko heittäytyä lomatunnelmiin myös arjen keskellä? 
Joskus lomafi ilikseen pääseminen vaatii vain rannalle lähdön, 
hyvää jäätelöä ja upeat maisemat. Koskaan et ole liian lähellä 
matkustaaksesi Ylöjärvelle tai Ylöjärvellä.

Lähilomat alkaen 0 €, selaa ja löydä omasi! 
Etsitkö uusia kokemuksia, rentoutumista tai tekemistä Ylöjärvellä? 
Jos et vielä tiedä, mitä seuraavalta lomaltasi toivoisit, mitä tekisit 
ja missä, anna meidän ehdottaa! Nappaa tästä esitteestä vinkit 
seuraavalle lomallesi. 

Käsissäsi on uudistunut Ylöjärven Kesä -esite, jonka 
tarkoituksena on inspiroida ja nostaa esille kuumimmat, 
viileimmät sekä erikoisimmat kohteet Ylöjärveltä. 

Tämä esite on vain pieni pintaraapaisu Ylöjärveen. Uudistuksen 
alla olevilta verkkosivuiltamme visitylojarvi.fi  löydät enemmän 
ja tulevaisuudessa kaikki Ylöjärven kiinnostavimmat kohteet. 
Nappaa vinkit ja suuntaa kohti kesäseikkailuita!

PS. Testaa, oletko ihan Ylöjärvellä – katso takakansi!

Ihanaa olla lomalla – 
ihan Ylöjärvellä!
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Julkaisija: Ylöjärven Yrityspalvelu Oy
Konseptin suunnittelu: Hurja Media
Toimitus ja taitto: Vehree mainostoimisto
Kannen kuva: Ella Huhtanen

Esitteen tiedot on kerätty alkuvuodesta 2022. 
Julkaisija ei vastaa muutoksista.

Palautetta esitteestä? Kehu tai moiti, teemme ensi 
kerralla paremman. Meilaa: yrityspalvelu@ylojarvi.fi 

Yrittäjä huom! Haluaisitko jakaa näitä esitteitä 
asiakkaillesi? Voit käydä noutamassa nipun esitteitä 
Ylöjärven kaupungintalolta (Kuruntie 14, Ylöjärvi).

Ylöjärven kaupungin matkailun infopiste
Vanha Räikkä, Kuruntie 12, 33470 Ylöjärvi
(kaupungintalon aukiolla)
Puh. 040 511 6623
hiltuntiltut.fi /vanha-raikka

visitylojarvi.fi 
instagram.com/visitylojarvi
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Tiedätkö, mikä on viileä juttu kuumana 
kesäpäivänä? Museot. Ne ovat takuulla 
viileitä. Ylöjärven museon vilpoisissa 
hirsirakennuksissa esitellään entisajan 
elämäntapaa sekä kädentaitoja; esillä on 
1800-luvun työvälineitä ja käyttöesineitä. 
Vänrikki Stoolin tupa Kurussa on Runebergin 
tarinoista tuttu, viileä paikka sekin.

Jäähdytystekniikan museo Antaverkassa 
lupaa historiallisen kylmää koettavaa. Alansa 
ainoa museo esittelee yli 300 esinettä, jotka ker-
tovat kaikki oman tarinansa kylmäteollisuuden 
kehittymisestä.

Tahlon tilan Usvaan unohdettu -pakohuonepe-
lin holvikellarissa on aina kylmäävä tunnelma. 
Ryhmäpeli yhdistelee oikeaa historiaa, tarjoilee 
jännitystä, visaisia pulmia ja yllätyksiä itseoh-
jautuvan pelikokemuksen kautta. Teknologian 
johdattama seikkailu nostattaa sykkeitä tilan 
historiasta kertovassa näyttelyssä.

Pikapiipahdus hyvin ilmastoidussa kirjasto 
Leijassa auttaa hetken kuumana kesäpäivänä. 

Kesän viileimmät 
kohteet ihan Ylöjärvellä
Kun aurinko kuumottaa, ota suunnaksi Ylöjärven viileimmät kohteet! 
Mikäli kaikki kaupungin uimarannat on jo koettu, nappaa tästä vinkit 
kuumaan kesäpäivään. Jäähdytystekniikan museossa tai kirjasto Leijassa 
on varmasti vilpoista. Kuumottavin vilvoittava kokemus löytyy Peltomäki 
Resortista: uskallatko kokeilla kaapelivesihiihtoa – saatat kastua!

Lue vaikkapa lehtilukusalissa jokin entuudes-
taan tuntematon lehti! Kirjastosta voit lainata 
kirjojen lisäksi myös suppilaudan sekä kaupun-
kipyörän, jolla voit hurauttaa Räikän rannalle 
suppailemaan. Liikuntavälineitä on mahdollista 
lainata myös Kurun ja Viljakkalan kirjastoista.

Ylöjärven kaupungin ylläpitämät 13 uimarantaa 
tarjoavat viilennyksen kuumaan kesäpäivään. 
Valtaosassa on pukukopit ja wc. Katso uimaran-
tojen ajantasaiset tiedot: ylojarvi.fi /uimarannat. 
Mikäli järvivesikään ei tunnut tarpeeksi viileältä, 
Ylöjärven uimahallin kylmävesialtaassa pulah-
dat +8 °C -asteiseen veteen.

Peltomäki Resort tarjoaa astetta jännittä-
vämmän tavan pulahtaa vilpoiseen veteen. Iso 
kaapeli on Etelä-Suomen ensimmäinen täysmit-
tainen kaapeli vesilautailua varten. Vesilautailijaa 
vetävä vaijerilinja kulkee järven rantaviivoja pitkin. 
Radalla on erilaisia, helppoja ja vaikeampiakin 
vesiesteitä.

INSPIROIDU
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Joko olet kokeillut tämän hetken hauskinta 
ja vauhdikkainta uutuuspeliä? Ylöjärven 
kesän tuorein ja kuumin tulokas El Padel
Kolmenkulmassa tarjoaa huippuympäristön 
Meksikosta lähtöisin olevan mailapelin 
pelaamiseen. Tiloista löytyy kahdeksan korkean 
laatustandardin padel-kenttää. 

Paikallisten nuorten yrittäjien yhteistyönä syn-
tyneessä El Padelissa voi hakata padelin lisäksi 
myös sulkapalloa kuudella sulkkiskentällä. 

Pelin jälkeen lisälämpöä saat saunasta. Testaa 
myös Ravintola Padellonin tarjonta. Ravintolan 

”Odotan kesää, retkeilyä ja Ylöjärveä. Rakastan luonnossa 
liikkumista mutta myös verkostoituminen paikkakuntalaisten, 
matkailijoiden ja matkailuyrittäjien kanssa on tärkeää”, kertoo 
uunituore Ylöjärven kesäretkeilijä Sofi a Ahvenainen (kuvassa). 

25-vuotias Sofi a opiskelee matkailututkimusta Lapin yliopistossa 
Rovaniemellä ja viimeistelee parhaillaan pro gradu -tutkielmaansa 
kesäretkeilijälle luontevasta aiheesta eli Instagramista ja siellä 
rakentuvista matkakohteen mielikuvista.

Kesäretkeilijän tehtävänä on tutustua Ylöjärven luonto- 
ja matkailukohteisiin sekä kertoa niistä kaupungin 
viestintäkanavissa, etenkin sosiaalisessa mediassa. 

”Matkailuviestinnässä on tärkeää ottaa huomioon erilaiset 
ihmisryhmät ja esimerkiksi vastuullisuus. Mielessäni on jo monia 
teemoja, joista kesäretkeilijä voisi kertoa”, idearikas Sofi a kertoo. 
Mikäli sinulla on jotain vinkkejä, mitä kesäretkeilijän kannattaisi 
Ylöjärvellä nähdä, laita ihmeessä vinkkiä!

Seuraa kesäretkeilijän matkaa Visit Ylöjärven 
Instagramissa: @visitylojarvi. Retkille pääset mukaan 
myös Ylöjärven kaupungin Facebookin ja Instagramin kautta 
(@ylojarvenkaupunki).

Olitko ihan Ylöjärvellä? Jaa omat kokemuksesi Instagramissa 
aihetunnisteella #ihanylöjärvellä, tägää mukaan @visitylojarvi.
PS. Katso myös takakannen tärpit ja ole ihan Ylöjärvellä!

El Padelissa saat takuulla hien pintaan

Seuraa kesäretkeilijän matkoja

oma keittiö tarjoaa aamiaista ja lounasta suo-
sien lähituottajien parhaita kauden raaka-
aineita. Iltaisin paikka muuntuu sporttibaariksi. 
Testaa myös ravintolan oma El Padel -olut!

Vinkki porukoille! Kuuman padel-matsin 
jälkeen El Padelissa voit suunnata isoon 
vip-tilaussaunaan. 

Jos oletkin rantalentiksen ystävä, niin ota suun-
naksi Räikän tai Aron ranta Ylöjärven keskustas-
sa. Molemmissa paikoissa kentät ovat kaikkien 
vapaassa käytössä – oma pallo mukaan!

KESÄN KUUMIN KOHDE

KESÄRETKEILIJÄ
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Grilliin kannattaa tänä kesänä valita erilaisia 
lihoja sisältäviä maistelumenuja, vinkkaa Villen 
kaupan kauppias Ville Pirtinaho (kuvassa). 
”Kokeile rohkeasti vaikkapa hevosenlihaa sekä 
eri nautarotujen eroja. Esimerkiksi paikallis-
ten tuottajien limousine, agnus sekä blonde 
d’agutaine ovat tosi herkullisia. Meiltä saat lihat 
halutessasi grillivalmiina, ja tietty grillausvinkit 
annamme kaupan päälle”, yli 20-vuotisen kaup-
piasuran tehnyt mies vinkkaa. Kasvissyöjille hän 
suosittelee kokeilemaan esimerkiksi porkkanoi-
den, punajuurten tai mansikoiden savustamista. 

Ehkä tärkein vinkki ei yllättäen liitykään itse 
ruokaan: ”Kokkailu on parhaimmillaan sosiaali-
nen tapahtuma, jossa nautitaan yhdessä olosta 
ja laitetaan kännykkä pois! Hyvässä seurassa 
mikä vain ruoka maistuu hyvälle. Kannattaa 
rohkeasti kokeilla uusia juttuja, eikä pelätä epä-
onnistumista! ”, Ville Pirtinaho neuvoo.

Paikallisten tuottajien herkkuja voit ostaa myös 
Facebookissa toimivan Ylöjärven Lähiruo-
karengas Rekon kautta. Rekon kautta saat 
takuutuoretta lähiruokaa, karjalanpiirakoista 
kaurahiutaleisiin ja Hornan munista hirven 
luuliemeen. Liity ryhmään Facebookissa ja tee 
tilaus etukäteen! 

Lähde lähiostoksille!

Pientuottajien asialla on myöskin Mutalassa 
toimiva Villa Vino, joka tarjoaa sesonkien 
mukaan vaihtuvan valikoiman erilaisia herkkuja. 
Herkkuparatiisin pääpaino on kotimaisten pien-
tuottajien tuotteissa. Villa Vinosta saat mauk-
kaita herkkuja viemisiksi ja juhlahetkiin. Testaa 
vaikkapa kylälimonadi ja käsintehdyt sipsit!

Oletko käsitöiden ystävä? Hennan ja Jarin puoti 
Kyrönlahdessa on taide- ja käsityökauppa, josta 
löydät esimerkiksi makramee-unisieppareita, 
kuppikynttilöitä, virkattuja donitseja, tölkkihat-
tuja sekä korvakoruja. Puodissa on myynnissä 
myös Korpulan tilan lampaantaljoja. 

Kiinnostavatko kirppikset? Kirkonseudulla 
sijaitseva Wanha Roosa on perinteinen itse-
palvelukirpputori, josta löydät sekä vaatteita 
että käyttötavaraa. Lasten- ja nuortenvaattei-
siin keskittyvä Trendy kids puolestaan toimii 
Soppeenmäessä. Sieltä löydät myös äitiys- ja 
naistenvaatteita sekä merkkivaatteita.

Yksi Ylöjärven erikoisimmista kaupoista on 
Kurussa toimiva Kivigalleria J&J. Satojen kivila-
jien valikoimaan kuuluu rumpukiviä, raakakiviä, 
fossiileja ja kivestä valmistettuja tuotteita, kuten 
kivikoruja, korukiviä sekä kivilamppuja.

Onko tässä Pirkanmaan paras lihatiski? Ylöjärveltä löydät ketjuihin 
kuulumattoman Villen kaupan, jonka valikoimasta löydät kesän parhaat 
herkut grilliin! Ylöjärveltä löydät myös liudan muita mielenkiintoisia 
lähiostosmahdollisuuksia – nappaa tästä ostosvinkit ja suuntaa kaupoille.

OSTOKSET
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Ylöjärvellä luonto on ihan likellä joka paikassa, joten lähteminen on 
helppoa. Joko tunnet ainutlaatuiset luontokohteemme? Tsekkaa ainakin 
nämä: Seitsemisen kansallispuisto, Kurun kanjoni, Haverin kultakaivos, 
Pikku-Ahvenisto ja Tiitiäisen metsä.

Luonto 0 km

Seitsemisen kansallispuisto on useimmille jo 
tuttu. Supersuosittu päiväretkikohde on klassik-
ko, jossa on helppo liikkua eripituisilla merkityillä 
reiteillä. Eksymistä ei tarvitse pelätä! Reittejä on 
useita, alle kahden kilometrin pituisesta Aarni-
polusta jopa kymmenien kilometrien pituisiin 
pyöräilyreitteihin. Eri reiteillä on mahdollista 
tutustua erilaisiin luontotyyppeihin. Vastaan 
tulee harjuja, aarniometsiä, järviä ja soita, ehkä 
myös metsäpeura.

Seitsemisen luontokeskuksessa toimivassa 
Kahvila-Ravintola Kettiksessä voit syödä lou-
nasta. Täytä oma vesipullosi vaikkapa luonto-
keskuksessa tai Koveron parkkialueen kaivosta. 
Koveron perinnetilalla pääset tutustumaan 
entisajan torpparielämään.

Hieman tuntemattomampi, mutta sitäkin kiin-
nostavampi luontokohde on jylhä Kurun kan-
joni, joka on vedellä täyttynyt entinen louhos 
Kurun Niemikylässä. Kaksi rosoista kiviseinää 
kohoaa kohti taivasta ja niiden väliin jäävän 
solan pohjalla kimmeltää vesi. 

Kurun kanjoni on kiehtova paikka sukeltajille. 
Kirkasvetinen ja helposti hallittava vesialue on 
syvimmillään vain 12 metriä. Siellä ei ole virtauk-
sia eikä luolia. Tunnetumpi sukeltajien suosima 

paikka on Haverin kultakaivos, joka tarjoaa 
luola- ja tekniikkasukeltajille mahdollisuudet 
upeisiin sukelluksiin ympäri vuoden. Kaivokses-
ta löytyy halkaisijaltaan satakunta metriä oleva 
avolouhos louhintasaleineen sekä kilometreit-
täin kapeaa kaivoskäytävää.

Harjun ulkoilureitti kulkee pitkin Ylöjärvenhar-
jua isojen puiden ja metsän keskellä. Polkuja 
kulkee ristiin rastiin. Valitse itsellesi sopiva mat-
ka ja tee välillä treeni ulkoilmakuntosalilla!

Ihan Soppeenmäen sekä Ylöjärvenharjun 
likellä sijaitsevalle Pikku-Ahveniston luonto-
polulle on helppoa lähteä myös lasten kanssa. 
Helppokulkuinen, puolentoista kilometrin reitti 
kulkee järven ympäri. Reitin puolessa välissä on 
nuotiopaikka – ota eväät mukaan! Luontopolun 
varrelta löytyy opastetauluja, joissa on kerrottu 
tarkemmin alueen luonnosta.

Toinen lapsille hyvin soveltuva paikka on Tiitiäi-
sen metsä, joka sijaitsee ihan Pikku-Ahveniston 
vieressä. Runoilija Kirsi Kunnaksen kunniaksi 
perustetulla suojelualueella on paljon korkeita 
puita, valtavia muurahaiskekoja, sammaloitu-
nutta kalliota, runsaasti lahopuuta ja monipolvi-
sia, helppokulkuisia polkuja. Saatat nähdä myös 
liito-oravan!

UNIIKIT LUONTOKOHTEET
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Harju tutuksi 
fi llaroiden

Lapsiperheen luontopäivä Seitsemisessä
Lähde perheen kanssa tutustumaan Ylöjärven pohjoisten alueiden ek-
soottisiin maisemiin! Ensimmäisenä suunnataan Seitsemisen kansallis-
puistoon. Valitse sopivin vaihtoehto eri reiteistä: esimerkiksi Runokankaan 
tai Aarnipolun reitin kiertää perheen pienempienkin kanssa jopa parissa 
tunnissa. Luontoretkellä nälkä tulee varmasti, siispä syömään Seitsemi-
sen luontokeskuksen ravintola Kettikseen. Luontopäivä huipentuu erikoi-
seen majoitukseen, yö nimittäin vierähtää Keihään tilan jurtassa Kurussa. 
Ensin on kuitenkin soudettava sinne...

Pyöräilijöiden päiväretki maaseutumaisemissa
Hyppää pyörän selkään aamulla Ylöjärveltä ja ota ensin suunnaksi 
Mutala. Ihastele Vanhan Kuruntien varrella olevia kauniita maalaismaise-
mia. Matkan varrella nappaat jätskit Kaiharin kyläkaupasta, mistä matka 
jatkuu kohti Kyrönlahtea. Pengonpohjassa käyt pyörähtämässä vanhalla 
koululla kyläyhdistyksen pitämällä kirpputorilla, josta saatat hyvällä 
tuurilla saada myös mukaasi uunituoretta ruisleipää. Matka jatkuu kie-
muraisia sorateitä pitkin – ei ihme, että Pengonpohjantiellä on järjestetty 
jopa rallikisoja! Kuruun asti päästyäsi onkin jo nälkä, joten Country Cafen 
pizzat maistuvat takuulla. Ruokailun jälkeen on pakko päästä näkemään 
Kurun kanjoni (ks. s. 10), mistä matka jatkuu kohti Muroleen kanavaa. 
Palaa laivalla Tampereen Mustalahden satamaan: laivamatka Näsijärvellä 
SS Tarjanne -laivavanhuksella kruunaa elämyksellisen päivän! 

Elämysten Mutala: pakohuoneesta kaapelivesihiihtoon
Jännitystä ja elämyksiä pikkuporukoille Peltomäki Resortista käsin! 
Onnistutko pysymään kaapelivesihiihtolaudalla pystyssä – tai ehkä 
tekemään jopa voltin? Kannattaa toki testata myös paikan burgerit sekä 
savusaunan löylyt. Myös läheinen Mutalan Helmi on oiva vaihtoehto 
nälän yllättäessä. On aika siirtyä vesiseikkailuista toisenlaisiin haasteisiin: 
läheisen Tahlon tilan pakohuonepelissä selvitätte, mihin Tahlon isäntä 
katosi – jotain traagista ja selvittämätöntä tapaukseen liittyy! Elämyksel-
linen päivä huipentuu iltaan Pimeesalmen telakan satamatunnelmissa ja 
yötä vietätte eksoottisesti Peltomäki Resortin luxus-teltassa.

Miniloma Ylöjärvellä x 3

Ylöjärvenharjulta avautuvat upeat maisemat 
Ylöjärvelle. Teivon ravikeskuksen parkkipaikalta 
lähtevät pepputreeniportaat kohti harjua, missä 
kulkee kuntopolkuja ristiin rastiin.

Harjulla voi kulkea myös pyörällä. Fillarointia 
jo vuosia harrastanut Mika Aittokallio (alaku-
vassa) pitää Ylöjärvenharjua yhtenä Suomen 
parhaista pyöräilypaikoista: ”Harjulta löytyy 
jokaiselle jotakin! Reitin voi valita oman kunnon 
mukaan, joten paikka soveltuu niin aloittelijoille 
kuin enduro-pyöräilijöillekin, myös junnuille. 
Korkeuseroja on paljon, mutta aloittelijat voivat 
kulkea helppokulkuista kuntopolkua pitkin.” 

Aittokallio pyöräilee harjumaisemissa ympäri 
vuoden. Hänellä on käytössään useita pyöriä, 
joista osa on sähköpyöriä. ”Pyöräilyn suosio on 
noussut viime vuosina, joten on tärkeää ottaa 
muut kanssakulkijat huomioon”, mies opastaa. 

Harjulta löytyy myös ulkokuntoiluvälineitä 
ja makkaranpaistopaikkoja. Tutustu har-
jualueen reitteihin ennakkoon osoitteessa 
web.trailmap.fi . Eri vaikeustason reitit on mer-
kitty karttaan eri värikoodein.

Näsijärvireitistä osa kulkee Ylöjärven läpi. Reitin 
varrelta löytyy pyöräilijöille paljon kiinnostavaa 
nähtävää. Voit myös yhdistää pyöräreissuusi lai-
vamatkan. Katso reittivinkit ja suunnittele matkasi 
osoitteessa www.jarvienreitti.fi /nasijarvireitti. 
Nettisivuston kartasta löydät runsaasti vinkkejä, 
mitä matkasi varrelta löydät, kuten saunoja, uima-
rantoja, kauppoja, ravintoloita ja majoituspaikkoja. 

Keskusta 5 min

Luonto 0 min

LUONTO JA LIIKUNTA
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Koiran kanssa ihan Ylöjärvellä

Hevonkuusen retkeilyalue sijaitsee Ylöjärven 
Karhella. Kesän 2021 Ylöjärven kesäretkeilijä 
Ella sekä laivakoira Noa nauttivat täysin rinnoin 
yön yli -reissustaan kahden hehtaarin rajatussa 
retkeilymetsässä. Noa sai juosta ja haistella rau-
hassa, Ella puolestaan sai erinomaisesti nukutut 
yöunet laavussa.

“Hevonkuusi sopii mainiosti aloitteleville retkeili-
jöille, koska aidatulla alueella ei tarvitse jännittää 
eksymistä tai isompia metsäneläimiä. Rakastan 
retkilläni rauhaa ja yksinoloa, joten nautin siitä, 
että tiesin meidän olevan metsässä ilman muita 
ihmisiä”, Ella kommentoi Hevonkuusen vierai-
luaan Instagram-julkaisussa.

Noin 10 minuutin ajomatkan päässä Hevonkuu-
sesta sijaitseva Karhepääsky-niminen yritys 
vuokraa kajakkeja, kanoottia ja moottorivenet-
tä. Alkujännityksen jälkeen Hulda-koira nautti 
kanoottimatkasta Karhejärvellä.

Päiväretki Seitsemiseen on koiraystävän var-
ma valinta. Samalla voi piipahtaa tutustumassa 
Koveron perinnetilaan. Paluumatkalla voi 
poiketa Viljakkalassa Kultasanta-grillikahvilassa 
nappaamassa burgerit isompaan nälkään.

“Seitsemisessä auton saa kätevästi Koveron 
perinnetilan parkkipaikalle ja sen pihapiiristä läh-

tee 6,3 kilometrin Torpparintaival. Reitille osuu 
niittyjä, mäntykangasta, soita pitkospuineen 
sekä aarniometsän hämärää. Halusimme tehdä 
leppoisan päiväretken, joten pakkasimme mu-
kaan riippumaton ja hodaritarpeet”, Ella kertoo 
retkestään kansallispuistoon.

Seitsemisen reissuun voi myös yhdistää erilai-
sen majoituselämyksen. Kesän eksoottisimman 
majoituksen Ellalle, hänen poikaystävälleen ja 
heidän koiralleen tarjosi Keihään tilan jurtta 
Ylöjärven Kurussa.

“Jurtta sijaitsee omassa saaressaan, joten 
rauha on taattu. 150 metrin matka saareen 
taittuu soutuveneellä”, Ella kertoo Visit Ylöjärven 
Instagramissa. Tunnelmallisen jurtan lisäksi 
kesäretkeilijä suosittelee erikseen vuokrattavan 
rantasaunan löylyjä.

Joskus voi tulla tilanne, että on tarve matkus-
taa ilman koirakaveria. Elovainiolla toimiva 
koirahotelli Doggies & Kitties tarjoaa tähän 
ratkaisun: koirille on tarjolla niin touhulomaa, 
hemmottelulomaa kuin lepolomaakin. Myös päi-
vähoitopaikka on saatavilla, jos haluat piipahtaa 
vaikkapa Elon kauppakeskuksessa.

Lue lisää kesäretkeilijä Ellan 
koiraseikkailuista: visitylojarvi.fi /koiran-kanssa

Ylöjärven kesäretkeilijä 2021 Ella tutustui koiraystävällisiin kohteisiin. 
Koirakaverin kanssa kannattaa suunnata yksityiselle Hevonkuusen 
retkeilyalueelle, kokeilla Karhepääskyn melontaretkeä, patikoida 
Seitsemisen kansallispuistossa ja majoittua Keihään tilan jurtassa.

LEMMIKKIYSTÄVÄLLISET KOHTEET
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Hemmottelua herkkusuille, 
rentoa yhdessäoloa ystävyksille
Vietä hemmottelupäivä yksin tai ystävän kanssa! Hae uunituoreet 
leivokset, nappaa hyvä kirja mukaan ja pyrähdä piknikille. Kunnon 
hemmottelupäivään kuuluu myös kasvohoito ja värianalyysi. Kokeile 
myös ilmajoogaa sekä skumppa-kehonhuoltoa! 
Milloin kävit viimeksi piknikillä? Esimerkiksi 
Keijärven rantamaisemissa on mukava viettää 
rento iltapäivä hyvän kirjan sekä eväiden kans-
sa. Nappaa mukaan kirjasto Leijasta vaikkapa 
Anni Kytömäen uusin teos. Nouda tuoreet leivät 
tai leivokset paikallisesta leipomosta; testaa 
vaikkapa Aallon leipomon, Pirjon Pakarin tai 
Ylöjärven leipomon herkulliset valikoimat! 

Viljakkalan suunnalla kannattaa piipahtaa Vil-
jakkalan kyläpuodissa ja samassa yhteydessä 
toimivassa, hiljattain laajennetussa Bistro Vil-
jattaressa, jossa paistetaan italialaistyyppisia 
kiviuunipizzoja upouudessa pizzauunissa. Pai-
kan klassikoksi noussut annos on Karheburger.

Jos kahvihammasta kolottaa, suuntaa johon-
kin Ylöjärven kahviloista. Pirjon Pakari, Aallon 
leipomo, Juustoportti, Vanhan Räikän kahvila, 
Muru-kesäkahvila sekä Ylöjärven leipomo ovat 
mainioita vaihtoehtoja. 

Kun vatsa on täytetty, tarvitaan hyvinvointia 
keholle. Vahannassa toimiva Coaching by Tarja 
tarjoaa hemmottelua keholle ja mielelle, kuten 
skumppa-kehonhuoltoa sekä Hetken hengäh-
dys -miniretriittejä. Lempeässä ilmajoogassa 

keskitytään avaamaan kehoa rauhallisilla ja 
rentouttavilla venytyksillä. Joogasilkin avulla 
harjoitusta voi tehostaa ja syventää.

Studio Ardanne tarjoaa hoitoja, meikkauspal-
veluita, stailausta, värianalyysejä ja ihonhoitoa. 
Soppeenmäessä toimivan Ardannen hoitoon voi 
tulla myös ystävän kanssa – kasvohoito vierek-
käisillä hoitopedeillä on rentouttava kokemus. 
Terveyskauppa Misteli (kuva alla) puolestaan 
tarjoaa laajan valikoiman luontaistuotteita. Miste-
lin myymälöissä Soppeenmäessä sekä Kauppa-
keskus Elossa autetaan löytämään juuri sinulle 
sopivat luontaistuotteet hyvinvointisi tukemiseen.

ELÄMYKSET
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Meirän ourot tapahtumat

Haluaisitko muotoilla oman puuveistoksen, 
karhun tai joutsenen, pihallesi? Ylöjärveläinen 
moottorisahataiteen Suomen mestari Juha 
Käkelä opastaa tämän puisevan taidemuodon 
saloihin Tredun Kurun Metsätien toimipisteessä 
toukokuussa järjestettävällä kurssilla. Samalla 
järjestetään myös Toukomarkkinat, missä oh-
jelmassa on sirkusartisteja ja peräkonttikirppis. 

Ylöjärvellä tykätään juosta, välillä munkkien 
perässä ja toisinaan hassuissa vaatteissa. Tei-
vossa järjestettävä Munkkijuoksu ja munkin-
syönnin MM-kisat on tapahtuma, jossa kuluu 
tuhansia hillomunkkeja ja tuotot menevät Taysin 
Lastenklinikan Tuki ry:lle. Finland X Run puoles-
taan on Teivossa elokuun lopussa järjestettävä 
hyvän mielen hassu juoksutapahtuma, joka 
testaa kilpailijoita eri tasoisilla esteillä maassa, 
vedessä ja kiipeilytelineissä. 

Kevyen musiikin tapahtumista Pöheikön 
Pölläys lienee yksi Ylöjärven vanhimmista: 
Räikänpuiston festarilavalle nousevat tänä 
vuonna Anssi Kela, Arttu Wiskari ja Hauli Bros. 
Ilmainen Mökkirokki järjestetään heinä-elokuun 
vaihteessa niin ikään Räikänpuistossa, esiintyjä-
nä on mm. Jesse Markin. Tämän vuoden isoihin 
tapahtumiin kuuluu myös Popeda radalla, joka 
järjestetään Teivossa kesäkuussa.

Ylöjärvellä järjestetään mitä erikoisempia tapahtumia, kuten 
moottorisahaveistoskursseja ja munkkijuoksuja. Isommista tapahtumista 
mm. Pöheikön Pölläys, Mökkirokki ja KuruFest keräävät vuodesta toiseen 
tuhansia kävijöitä. Kurkista tapahtumien maailmaan ja löydä suosikkisi!

Kaupungintalon aukiolla elokuussa pidettävä 
intiimi ja intensiivinen Kaupunkijazz esittelee 
vuodesta toiseen maamme eturivin artisteja. 
Maksuttoman tapahtuman tähtiä ovat tällä ker-
taa Linda Fredriksson Juniper ja Anna Inginmaa 
Quartet. Radion sinfoniaorkesterin ykkössoolo-
sellistin luotsaama KuruFest puolestaan tarjoaa 
kesäkuussa huipputason kamarimusiikkia.

Ylöjärven Vanhat talot -tapahtumassa pääset  
elokuussa tutustumaan historiallisiin rakennuk-
siin ja pihapiireihin ja puutarhoihin ympäri Ylö-
järveä. Haverin kultakaivoksessa järjestetään 
opastettuja kävelykierroksia.

Mitä olisi kesä ilman kesäteatteria? Tukkateatteri 
esittää Ylöjärven museolla tänä kesänä koko 
perheen musiikkipitoisen näytelmän Eemeli met-
kuilee. Viljakkalan kesäteatterissa puolestaan 
esitetään Kihlat tai konkurssi -komediaa. Kulttuu-
rin nälkään suosittelemme myös Urkin Piilopirtin 
Ilmastotaidenäyttelyä, johon pääset tutustumaan 
Museokortilla ilman pääsymaksua.

Lisätietoa näistä sekä lukuisista muista Ylö-
järven tapahtumista löydät osoitteesta 
ylojarvi.fi /tapahtumat. Oletko järjestämässä 
tapahtumaa? Ilmoita siitä ilmaiseksi kaupungin 
tapahtumakalenterissa ja kutsu väki mukaan!

TAPAHTUMAT



Oletko kokenut nämä ihan ylöjärveläiset asiat? Ota kuva tästä sivusta, ruksaa 
kokemasi kohdat ja jaa sivu Instagram storyssasi tunnisteella #ihanylöjärvellä.
Tägää mukaan @visitylojarvi. Arvomme osallistuneiden kesken yllätyspalkintoja!

Peltomäki Resort: Olen hengähtänyt Ylisellä Peltomäki Resortin 
terassilla kokeiltuani kaapelivesilautailua ja pulahdettuani hyppyriltä järveen.

Kesäpäivä Räikällä: Olen viettänyt miniloman Räikällä uiden, suppaillen tai pelaten 
beach volleyta ja syönyt lounasta Vanhassa Räikässä.

Urkin Piilopirtti: Museokorttikohde! Olen nähnyt Urkin Piilopirtin ilmastotaidenäyttelyn 
ja testannut savusaunan löylyt.

Karheburgeri. Olen syönyt Bistro Viljattaressa Viljakkalassa klassikon, joka vei kielen 
mennessään. Valinta oli vaikea: myös Inkulan kanaburger ja Haveri-burger houkuttivat!

Pakohuoneesta pelastunut. Olen ratkaissut Usvaan unohdettu -pakohuonepelin Tahlon 
tilan maalaismiljöössä tai Pulma Gamesin Mummola-mysteerin Soppeenmäessä.

Staycation. Olen viettänyt rentoa lomaa ihan Ylöjärvellä majoittuen eksoottisesti 
luksusteltassa, jurtassa tai laavulla.

Haverin kultakaivos. Olen käynyt opastetulla kierroksella Haverin kultakaivoksen 
alueella, ihmetellyt muinaisia kaivostapaturmia ja erityisesti niiden hoitotoimenpiteitä.

Seitseminen. Olen viettänyt kesäpäivän haistellen aarniometsän tuoksua Seitsemisen 
kansallispuistossa, tasapainotellut pitkospuilla ja nauttinut nokipannukahvit nuotiolla.

Päivä museossa. Olen käynyt Ylöjärven museossa, Vänrikki Stoolin tuvassa tai 
kylmälaitemuseossa ihmettelemässä menneen ajan elämää.

Hengästynyt harjulla. Olen hengästynyt Teivon portaissa, kulkenut Ylöjärvenharjun 
kuntopolkuja ja kiertänyt Pikku-Ahveniston luontopolun.

Inkulan holvisilta. Olen ihastellut kulttuurimaisemia Inkulan holvisillalla, 
ihmetellen entisen ajan massiivisia kivenmurikoita.

Muu, mikä? Olen ollut ihan Ylöjärvellä 
(keksi tähän oma juttusi):

Testaa, oletko ollut ihan Ylöjärvellä! 

visitylojarvi.fi 
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