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Laskettelemaan 
oppii leikiten s. 4

Maria Lund 
kesäteatterin
tähtenä s. 2

Ellivuoressa 
herkutellaan 
juustoilla s. 6

Tule tervehtimään meitä

Tampereen Supermessuille 

osastolle E 124

20.-22.4.2018!

Juuston  ja Viinin ilta

Arriba MEXICO!

Viva ESPAÑA!

NELJÄNSUORA Äitienpäivä 

VetokoukkuPääsiäinen

VEIKEÄ VAPPU
HOTEL ELLIVUORI
Majoitusvaraukset ja tarjouspyynnöt

sales@ellivuori.fi, puh. 03 51922
Pöytävaraukset

info@ellivuori.fi, puh. 03 51921
Lisätiedot tapahtumista ja menuista
sekä majoituksen online-varaukset

www.ellivuoriresort.fi

ISÄNTINÄ 
Tapio Järvinen ja Peter Dörig

Soittakaa Kuurankukkaa!
Liput Ticketmasterista.

Lauantaina äitienpäivämenu,
sunnuntaina upea buffet.

Ulkoilua, lepoa, ihanaa ruokaa  
ja tanssit Ellivuoressa!

Musiikkikomedian 
tähtenä Maria Lund!

MAKUJA Meksikosta!

MAKUJA Espanjasta! Aattona lauteilla
Anza Mertaranta & All Stars!

la 17.2.2018 la 24.2.2018 12.-13.5.2018

16.-25.3.2018

13.-22.4.2018

30.3.-2.4.2018 Ensi-ilta 10.7.2018

Ellivuoren kesäteatteri

30.4.-1.5.2018
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VASTAAVA TOIMITTAJA
Minna Kurttila

KUSTANTAJA
Elllivuori Resort/
Hill Invest Group Oy 

Ellivuorentie 131, 38130 SASTAMALA
puh. 03 51921, sales@ellivuori.fi
www.ellivuoriresort.fi

ILMOITUS- JA 
TOIMITUSAINEISTO,
TAITTO
minna.kurttila@ellivuori.fi 
040 7777319

PAINOSMÄÄRÄ
46.000 kpl 

ILMESTYY
3 krt vuodessa

PAINO
Alma Manu Oy, Tampere

JAKELU
Ellivuori Resort ja 
Alueviesti 31.1.2018

Tänään tehdään 
hauska eilinen

Muistot kiinnittyvät paikkaan ja niin-
pä myös paikat herättävät muistoja. 
Yllätyin, kun aloin pohtia Ellivuo-
reen liittyvien muistojeni aikajanaa ja 
määrää.

Lapsena kävimme juhlistamassa 
äitienpäivää tai erityisiä vieraita Elli-
vuoren seisovassa pöydässä. Mat-
kalla oli Kutalan ja Kiuralan lossit, 
jotka olivat seikkailu sinänsä. Los-
sirantaa lähestyttäessä edessä oli 
pelottava liikennemerkki, jota suun-
niteltaessa ei ole ajateltu pieniä ih-
misiä lainkaan. Muistathan – se, jossa 
auto putoaa reunan yli.

Heti hotellin aulassa oli Aarni-
on pallotuoli, josta jäi lähtemätön 
muotokielinen muistijälki. Jos söim-
me tilauslistalta, äiti käski syömään 
salaatin ensin ja ranskikset vasta 
sitten. Kylläisyys tuli juuri salaatin 
kohdalla ellei järjestys ollut tämä. 
Seikkailimme pikkusiskon kanssa 
alakerran talvipuutarhassa ja kaiho-
simme uima-altaalle. Takapihalla oli 
1977 Veikko Haukkavaaran metal-
liveistosten näyttely, jonka muistan 
elämyksenä, vaikka olin silloin vas-
ta 8-vuotias. Pirunvuoren luolajutut 
kiehtoivat ja laskettelemaankin pää-
sin silloin tällöin. Sukujuhlia, synty-
mäpäiviä ja iloisia retkiä.

Kun muutimme perheenä silloi-
seen Vammalaan, samankaltaiset 

Voimakas rakentaminen käynnissä 
Ellivuori Resortista kehittyy monipuolinen vapaa-ajan keskus

ELLIVUOREN SANOMAT

käynnit jatkuivat. Vaari ja mummu 
ostivat rinteeseen pojille kausikor-
tit ja lunta odotettiin. Kaupungin 
100-vuotisjuhlasta lähtiessäni olin 
ensimmäistä kertaa yksin tilantees-
sa, jossa autosta puhkesi rengas. 
Ajoin hotellilta ensimmäisen jyrkän 
mäen ylös ja pysähdyin lumisohjos-
sa, pimeässä myöhäisillassa ihmet-
telemään. Harvalle on johdatettu 
apua niin tehokkaasti kuin minulle 
silloin. Takana tulleesta autosta nou-
si kaksi korkeampiarvoista poliisi-
miestä ja edestä lähestyi Maija. Mai-
ja pysäytettiin ja kaksi poliisimiestä 
vaihtoi renkaan.  

Golfin kokeilua sisähallissa, aurin-
koiset eväsretket huipulle ja teks-
tari kokoustilaan onneksi vammat-
tomasta mopokolarista ovat nekin 
mieleni kuvissa Ellivuoresta.

Monipuoliseksi toimintakeskuk-
seksi ja virkistyspaikaksi kehittynyt 
Ellivuori on monelle vanhemmalle 
kävijälle nostalginen.  Samalla se on 
uusille ja nuorille kävijöille paikka, 
johon voi kiinnittyä uusi sukupolvia-
kin jatkuva myönteisten tunteiden 
ketju. Pelkkä metsä, luminen vuori, 
järvi, sininen poutapilvinen taivas ja 
kivipelto koskettavat oikeassa mie-
lentilassa syvästikin. Kun siihen liittyy 
fyysinen ponnistelu tavalla tai toi-
sella, hyvä seura, sauna ja maukas 
ruoka, ei ole lainkaan merkillistä, jos 
mieleen jää tutkittavaksi hauskuutta 
kymmenienkin vuosien takaa. 

Meillä jokaisella Ellivuoren kävijäl-
lä on myös mahdollisuus vaikuttaa 
toistemme mielen väreihin olemal-
la sopivalla sosiaalisuudella tuttu-
ja tuntemattomillekin, kun osutaan 
samaan hiihtohissiin, laavulle tai vie-
rekkäisille keilaradoille. Tapaamisiin 
Ellissä!

Marjo Anttoora
asianajaja

Ellivuoren suosio 
on hiljaisempien 
vuosien jälkeen 
kasvanut niin, että 
majoituskapasi-
teettia tarvitaan 
nopeaan tahtiin 
lisää.

Ellivuoreen nousee tä-
näkin vuonna useita 
mökkejä ja loma-asun-
toja. Niitä rakentavat 
sekä yritykset että yksi-
tyishenkilöt. 

Alueelle ollaan val-
mistelemassa myös 
uutta kaavaa, joka  

mahdollistaa alueen 
kehittymisen vuosiksi 
eteenpäin. Kaavaan on 
suunniteltu satojen uu-
sien loma-asuntojen, 
kelluvien hotellihuo-
neiden ja iglujen lisäksi 
myös monitoimihalli. 
Hallissa voidaan järjes-
tää urheilutapahtumia, 
konsertteja, teatteriesi-
tyksiä tai näyttelyitä.

Suunnitteilla on myös 
nelikerroksinen lo-
ma-asuntorakennus, 
jossa on 60 korkeata-
soista loma-asuntoa ja  
upeat näkymät järvelle. 
Rakennuksen suunnit-

Kesäteatterissa kaikki 
on mahdollista

WWW.HONKATALOT.FI
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Tähän tekstiä vielä El lodgesta, siirtolapuutarhamökkien 
etenemisestä, monitoimihallista

Kesäteatteriesitys Vetokoukku kokoaa yhteen kaksi erilaista 
pariskuntaa Suomen kesäisen maiseman toimiessa lavasteena. 
Komedian siivittämänä peilataan nykypäivän ihmisen avio- ja 
arkielämää, koti- ja työhuolia, iloja ja suruja. Suomalaisten 
pyhimmistä pyhin, kesäloma on lähtökohtana tähän 
uutuusnäytelmään.
 

Pariskuntien taustat ovat täysin erilaiset. Toinen pariskunnista vannoo 
luonnonmukaiseen ajatteluun, mutta on täysin pääkaupunkilaistuneena 
menettänyt yhteyden luontoon. Vanhakantainen pariskunta taas kaasutte-
lee huoletta suurimoottorisella autolla sen kummemmin ajattelematta siitä 
aiheutuvia ympäristöhaittoja. Näiden ideologioiden kohtaaminen tuottaa tie-
tenkin koomisia törmäyksiä ja hassun hauskoja kohtauksia. 

Paikalla huseeraa myös Taisto Voitto -niminen tanssiorkesterin nokkamies, 
joka yhtyeineen on jäänyt jumiin leirintäalueelle. Hän on kuitenkin armoitettu 
tanssimusiikin soittaja, eikä voi olla soittamatta. Tästä johtuen leirintäalueel-
la soi miltei taukoamatta hyvä, suomalaisen näköinen, tanssittava musiikki. 
Draamaa lisää myös se, että pariskuntien arkielämässä ei välttämättä kaikki 
ole aivan sitä, miltä ensi näkemältä näyttää. Komealla ajoneuvoyhdistelmäl-
lä huristeleva pariskunta ei sittenkään ole ehkä niin vakavarainen. Ja onko 
luonnonmukainen elämä sittenkään niin auvoisaa kun on ajateltu. 

Kesäteatterissa kaikki on mahdollista. Ainakin Ellivuoressa, jossa ensi kesä-
nä Vetokoukku varmuudella vetää pisimmän korren. Valovoimaiset näytte-
lijät pitävät huolen siitä, että yleisö viihtyy. Taisto Voitto ja Levysoitin -orkes-
teri taikoo ilmoille unohtumattomia säveliä suomalaisesta iskelmämusiikin 
aarteistosta. Kaikki viihtyvät, tekee mieli tanssia ja mikä tärkeinä suu kääntyy 
hymyyn ja tekee jopa mieli nauraa. Nähdään kesällä Ellivuoressa.

Heikki Vihinen

Käsikirjoitus ja ohjaus: Heikki Vihinen
Kapellimestari: Ari Kankaanpää
Rooleissa: Maria Lund, Saara Jokiaho, Joni Leponiemi, Miro Honkanen  
ja Ari Kankaanpää

Maria Lund odottelee jo Ellivuoren 
kesäteatterin harjoitusten ja esitysten alkamista.

telussa panostetaan 
korkeaan laatuun, tun-
nelmaan ja taidokkaa-
seeen hirsirakenta-
miseen. Esikuvana on 
Honkatalojen Sierra 
Nevadaan toteuttama 
El Lodge-hotelli. Ra-
kennuksen alakertaan 
on suunniteltu intiimi 
spa-kylpylä ja ravin-
tol.a.

Myös 40 mökin siir-
tolapuutarhatyyppisen 
puutarhakylän toteutus 
on lähtenyt liikkeelle. 
Mökkejä ympäröi puu-
tarha, jossa voi vaikka 
kasvattaa omat vihan-

nekset ja yrtit. Mökin 
voi halutessaan luovut-
taa keskusvaraamolle 
vuokrattavaksi, jos oma 
käyttö ei ole aina aktii-
vista. 

Chalet-hirsitalo  
rakenteilla

Ellivuorentien varteen, 
hotellin ja järven väliin, 
valmistuu syksyyn 2018 
mennessä kuuden 
huoneiston chalet-hir-
sitalo. Rakentajana 
toimii Rautaveden Ki-
vilinnat Oy yhteistyö-
kumppaninaan Honka-
talot.

Talossa on kuusi, lo-
ma-asumiseen suun-
niteltua huoneistoa. 
Näistä kaksi on kool-
taan 60 m2 ja neljä  
45 m2. Kaikki huoneistot 
on myyty. Seuraavan 
chaletin rakentaminen 
käynnistyy viimeistään 
vuonna 2019.

Rakennuksessa käy-
tetään Honkatalojen 
patentoimaa painuma-
tonta hirsirakennetta, 
joka mahdollistaa mm. 
laajojen lasipintojen 
yhdistämisen massiivi-
puuhun. Chaletin ulko-
seininä on 225 mm la-

mellihirsi. Huomiota on 
kiinnitetty laadukkaisiin 
sisustusmateriaalei-
hin ja äänieristykseen. 
Lämmitysmuotona on 
maalämpö. 

Lomahuoneisto is-
ta on hienot näkymät 
Rautaveden suuntaan, 
hiekkarannalle ja ke-
säteatteriin. Talvella 
pihalta pääsee helpos-
ti laskettelurinteisiin. 
Kaikki huoneistot tule-
vat myös välitysmyyn-
tiin, joten ensi syksystä 
alkaen huoneistoja voi 
vuokrata vaikka viikon-
lopuksi.

Havainnekuva Ellivuorentien varteen nousevasta chalet-rivitalosta.
Arkkitehtisuunnittelu: Janne Kantee SAFA, Honkatalot
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Laskettelu opitaan leikkien

Ellivuoressa on mainiot olosuhteet laskettelun opetteluun ja taidon ylläpitoon

Ellivuoressa on 
kuusi valaistua 
ja lumetettua 
rinnettä. Rinteet 
sopivat erityisen 
hyvin aloittelijoille 
ja heille, jotka 
haluavat pitää yllä 
laskettelutaitojaan. 
Pisin rinne on 800 
m ja siinä saa 
harjoiteltua jo 
kestävyyttäkin. 
Kärppärinteen 
jyrkimmät kohdat 
tarjoavat myös 
haastavuutta.

Kimmo Vuorinen on 
toiminut Ellivuoressa 
hiihdonopettajana vii-
si vuotta. – Ellivuori on 
loistava paikka opetella 
ja vahvistaa laskettelun 
perustaitoja. Meitä on 
noin 30 hiihdonopet-
tajaa, jotka opetamme 
Ellivuoren rinteissä joka 
talvi suuren joukon uu-
sia laskettelijoita, Kim-
mo kertoo. – Ellivuoren 
rinteissä on ilo opettaa 
lapsia ja nuoria, sillä 
olosuhteet eivät voisi 
paremmat olla. Lyhy-
emmissä rinteissä saa 
paljon toistoja illan ai-
kana ja kertaushan on 
opintojen äiti. Hisseissä 
ei tarvitse olla kauan, 
vaan rinteeseen takai-
sin pääsee nopeasti. 
Ellivuoressa rinteiden 
vaativuus kasvaa as-
teittain, jolloin taidot voi 
ottaa haltuun vaihe ker-
rallaan.

Suurin osa Ski Center 
Ellivuoren asiakkaista 
on lapsia ja nuoria, jotka 

tulevat Turusta, Porista, 
Raumalta, Tampereel-
ta ja pienemmistä lä-
hikaupungeista. Myös 
kouluryhmät ovat tär-
keä vakioasiakaskunta.

Werneri opettaa 
leikin avulla

Ski Center Ellivuori 
kuuluu Suomen hiih-
tokeskusyhdistykseen 
ja on mukana yhdis-
tyksen Werneri-hiih-
tokoulukonseptissa. 
Wernerissä laskettelua 
opetetaan lasten eh-
doilla, kannustaen ja 
ilolla. 

– Aloitamme rauhal-
lisesti, sillä laskettelun 
kipinä on hyvä sytyttää 
varovasti. Lapselta ei 
saa vaatia liikaa. Kes-
kitymme mieluummin 
hauskanpitoon, jolloin 
oppiminen tapahtuu 
vaivihkaa. Lapsi oppii 
paremmin leikin kaut-
ta, Kimmo kertoo. – Ja 
omistakin lapsista sen 

 hiihtokoul
u - 

sk
id
s
k
o
la

werneri

tietää, että lapsi tuntuu 
kuuntelevan opettajaa 
paremmin kuin omaa 
vanhempaa. Vaikka 
isänä tai äitinä tietäisi 
laskettelusta paljonkin, 
ei oman lapsen opet-
taminen ole ehkä niitä 
helpoimpia asioita.

Hiihtokoulussa oppii 
myös rinneturvalli-
suutta

Laskettelukeskus on 
pienelle lapselle koko-
naan uusi ympäristö. 
Hissit ja tampparit näyt-
tävät hurjilta. Raskaat 
monot ja kypärä tun-
tuvat aluksi hankalilta 
ja kaatuminenkin voi 
pelottaa. Mutta muiden 
lasten ilon näkeminen 
saa kuitenkin innostuk-
sen heräämään. 

– Laskettelutaitojen 
lisäksi opetamme myös 
rinnesäännöt, jotta las-
kettelu olisi turvallista. 
Esimerkiksi hissin käyt-
täminen, jonottaminen, 
kanssalaskijoiden huo-

mioiminen ja turvalliset 
pysähtymispaikat ovat 
sellaisia oppeja, jotka 
ovat tärkeitä kaikille rin-
teiden käyttäjille, Kim-
mo muistuttaa.

Hiihtokoulu on     
tärkeä palvelu          

Ellivuoren rinteet on 
avattu 1960-luvulla ja 
80-luvulta asti niiden 
omistajana on ollut Rii-
la Oy. Yhtiöllä on rinne-
keskus myös Ylläksellä. 
– Hiihtokoulu on oleel-
linen osa jokaisen hyvin 
palvelevan hiihtokes-
kuksen toimintaa, ker-
too Ski Center Ellivuo-
ren toiminnanjohtaja 
Esa Ropponen. – Meillä 
on mahtava opettaja-
joukko, mutta lautailuo-
pettajia vielä tarvittai-
siin. Sellaisen, jolla on 
Suomen hiihdonopet-
tajat ry:n pätevyys tas-
kussaan, kannattaa ot-
taa meihin yhteyttä, Esa 
vinkkaa.

Hotellilta suoraan 
rinteisiin

Perinteisesti Ski Center 
ja Hotel Ellivuori tar-
joavat tänäkin talvena 
laskettelupakettia, joka 
sisältää hissilipun lisäksi 
majoituksen ja aamiai-
sen. Paketin kesto on 2 
tai 3 vuorokautta. – Ho-
telliasukkaat pääsevät 
kätevästi rinteeseen 
hotellirinteen ala-ase-
man kautta. Siitä vaan 
ylös kertanousulla ja 
Vanhaa Elliä pitkin alas 
toiselle ala-asemal-
le. Sieltä löytyy lipun-
myynti. Myös paluu ho-
tellille onnistuu hyvin 
yhdysladun avulla, Esa 
kertoo.

Ellivuoren laskettelupaketit

1 Vanha Elli 86m/530 m
2 Kärppärinne 86m/560 m
3 Kyöstin rinne 82m/760 m
4 Hotellin rinne 82 m/800m
5 Pikku Elli 40 m/170 m
6 Pulkkamäki 
7 Liput, välinevuokraamo, kahvila
8 Murtomaaladut
9 Lipunmyyntipisteet

1 Hotelli Ellivuori
2 Elli laavu
3 Rotary laavu
4 Pirunvuori
5 Kivilinna 
6 Savusauna
7 Jääalue
8 VuoriCaravan
9 Karuselli

Rinteiden vaikeusasteet
Vihreä: Erittäin helppo
Sininen: Helppo
Punainen: vaativa
Musta: Erittäin vaativa

Ellivuoressa on 3 km:n valaistu hiihtolatu, jossa onnistuu luisteluhiihto ja perinteinen. 
Lähtöpiste on VuoriCaravan-leirintäalueen portin vierestä.

Ladun ylläpidosta vastaa Sastamalan kaupunki. Ajantasaiset tiedot ladun kunnosta 
saat parhaiten Sastamalan kaupungin liikuntapalveluiden facebook-sivuilta.

TIESITKÖ, 
           ETTÄ

Anne Hietala
Kiinteistönvälittäjä, LKV
044 750 9670
anne.hietala@veranta.fi

Ritva Tiainen
Apunatar Oy
Partner, 
Kiinteistönvälittäjä, LKV
050 376 0597
ritva.tiainen@veranta.fi

Satu Ilvessuo
Assistentti
044 750 9671
satu.ilvessuo@veranta.fi

Ota Veranta mukaan asuntosi arviointiin,
myyntiin ja vuokraukseen.

Meillä palvelu vastaa asiakkaittemme
korkeaa vaatimustasoa. Teemme elämäsi 
tärkeimmästä kaupasta ainutlaatuisen.

Otathan yhteyttä alueesi asiantuntijaan.

Annhouse Lkv c/o Ålandsbanken Ab
Kullaantie 8 A, 33960 Pirkkala
tampere@veranta.fi
www.veranta.fi

Vähimmäispalkkio 2.500 € (2.016,60 + 24 %) Välityspalkkio 
velattomasta hinnasta 3,2 % + alv 24 % yht. 3,97 %
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Vilho, Väinö, Hilma ja Peter
Keittiömestari 
suosittelee 

Ellivuoren pöydissä nautitaan paikallisista juustoista

Ellivuoren ravintolan ruokalistoilta 
voi bongata Vilhon, Väinön, Hilman 
ja Metsurin. Ne ovat paikallisia 
juustoja, joita valmistaa Mouhijärven 
Herkkujuustola.

Herkkujuustolan juustomestari ja yrittäjä Peter 
Dörig muutti Suomeen 1990-luvun puolivälissä ja 
ajoi aluksi rekkaa Suomesta Keski-Aasiaan. 

– Kymmenen vuotta rekan ratissa alkoi riittää 
ja vanha haave oman juustolan perustamises-
ta nousi esille. Kotona Sveitsissä meillä oli pieni 
juustola ja sitä kautta olin oppinut juustomestarin 
taidot. En vain ollut niitä hyödyntänyt vuosiin. Olin 
myös huomannut, että Suomesta oli vaikea löy-
tää sellaisia juustoja, joihin olin Sveitsissä tottunut, 
Peter kertoo. – Tampereen kauppahallin juus-
tokaupan omistaja rohkaisi perustamaan oman 
juustolan.  Kuin kohtalon johdattamana minulle 
tarjottiin Mouhijärveltä pienen juustolan vuokraa-
mista ja siinä aloitimme toiminnan vuonna 2002.

Suomalaista maitoa ja sveitsiläistä juuston 
valmistusperinnettä

– Joka arkiaamu meille saapuu maitolähetys lä-
heisiltä maitotiloilta, yhteensä puoli miljoonaa 
litraa vuosittain. Laatumme perustuu korkea- 
luokkaiseen suomalaiseen maitoon yhdistettynä 
siihen sveitsiläiseen juustonvalmistuksen perin-
teeseen, jonka olen isältäni oppinut, Peter kertoo.

Herkkujuustolan valikoima koostuu seitsemästä 
lehmänmaitojuustosta ja kirnuvoista. Näistä Vil-
hoa myydään eniten. 

– Vilho sopii monenlaisiin ruokiin, kuten sa-
laatteihin ja vaikka racletteen. Juustolautasella 
sille erityisen hyvä makupari on omena tai port-
viini, Metsuri-juustoa voi syödä myös kuumana. 
Sitähän on tarjolla myös Ellivuoressa fonduena. 
Erityisen ylpeä olen PunaHeidistä, joka valittiin v. 
2012 Suomen parhaaksi homejuustoksi täydellä 
100 pisteellä, Peter kertoo. 

– Olemme ideoineet makupareja Ellivuoren ra-
vintolan keittiömestarin Tapio Järvisen kanssa. On 

hienoa, että paikallinen ravintola on ottanut niin 
vahvasti esille lähiruuan ja paikalliset tuottajat.

Suomessa on nykyään reilu 30 pienjuustolaa, 
joiden tuotteita kauppiaat ottavat hyvin myyntiin. 
– Meidän tuotteitammekin on myynnissä noin 90 
jälleenmyyntipisteessä Helsingistä Rovaniemel-
le asti. Lähiruuan ja käsityön arvostuksen kasvun 
myötä myös pienjuustoloiden tuotteiden kysyntä 
on kasvanut. Tulevaisuus näyttää hyvältä, Peter 
ennustaa.

Uudet tilat Häijääseen

Herkkujuustola saa uudet tilat vuoden 2018 aika-
na, kun uusi juustola nousee Häijääseen Säästö-
marketin ja Häijään Äijän kauppakeskuksen naa-
puriin. 

– Tuotantotiloille on varattu 700 neliötä ja kah-
vila- ja toimistotiloille 300 neliötä. Pystymme uu-
sissa tiloissa nelinkertaistamaan tuotantomme, 
Peter kertoo.

Juustomestari Peter Dörig Herkkujuustolan tuotantoiloissa.

  
  Peter Dörig

• perusti Herkkujuustola Oy:n vuonna 2002 
Mouhijärvelle

• Juustola on erikoistunut sveitsiläistyyppiisiin, 
pinnalta kypsytettyjen juustojen valmistuk-
seen

• Vuoden juustomestari 2016
• Vaimo Jenni Dörig toimii Herkkujuustolan 

laatuinsinöörinä
• Kaksi muuta työntekijää ja kesätyöläiset
• Uudet toimitilat valmistuvat vuoden 2018 ai-

kana Häijääseen 
• Juustoilla on Maakuntien parhaat –laatumer-

kintä sekä Hyvää Suomesta –merkki.
• www.herkkujuustola.fi

Peter Dörigin Vilho-salaatti

1 kerä jääsalaattia

1 pkt Vilhoa

1 pieni purjosipuli

1 omena

1/2 tuoretta kurkkua

1 keltainen paprika

100g ranskankermaa

1/2 sitruunan mehu

mustapippuria, suolaa

Kuutioi vilho kulhoon. Leikkaa purjosipuli 
renkaiksi. Kuutioi omena, kurkku ja keltainen 
paprika. Lisää kaikki kulhoon ja sekoita hyvin. 

Valmista kastike. Sekoita ranskankermaan 
sitruunan mehu sekä mausteet. Kaada kas-
tike kulhoon ja sekoita. 

Revi jääsalaatti laakealle vadille ja asettele 
se reunoille. Kaada salaatti vadin keskelle ja 
koristele esim. persiljalla.

”Laatumme  
perustuu korkea- 
luokkaiseen 
suomalaiseen 
maitoon yhdis-
tettynä siihen 
sveitsiläiseen 
juustonvalmistuk-
sen perinteeseen, 
jonka olen isältäni 
oppinut.”

... juuston voi pakastaa raastettuna,  
mutta ei mielellään kokonaisena  
palana, jolloin se saattaa kuivua ja 
haurastua.

... juustoista saa runsaasti proteiinia 
ja kalsiumia ja kaikkia rasvaliukoisia  
vitamiineja, erityisesti A-vitamiinia.

... ensimmäiset kypsytetyn juuston  
valmistusohjeet kirjoitettiin Kreikassa 
800 eKr.

... yhteen juustokiloon käytetään 
yleensä noin 10 litraa maitoa.

Herkkujuustolan juustoja löytyy Hotel Elli-
vuoren ruokailistoilta ainakin seuraavista an-
noksista
• Etanat
• Carpaccio hevosen fileestä
• Pastiksella liekitetty sienirisotto
• Emilin leike
• Juustolauta
• Elegantti fondue
• Savuporo-carbonarapasta
• Kasvispasta
• Nacholautanen
• kaikki pizzat

TIESITKÖ, 
               ETTÄ

Miksi valitsit Ellivuoren listoille Mouhijärven 
Herkkujuustolan juustot?

Aloitimme yhteistyön Herkkujuustolan kanssa jo 
ennen varsinaista keittiön avaamista. Meillä oli 
vielä remontti kesken, kun rupattelimme Peterin 
kanssa kylmässä ravintolasalissa ja kävimme läpi 
yhteistyökuvion sekä vaihdoimme ajatuksia juus-
tojen käyttömahdollisuuksista. 

Oli itsestään selvää jo alusta alkaen, että Ellivuo-
ren ruoka tulee nojautumaan lähituottajiin. Niistä 
Herkkujuustola kuuluu ehdottomasti parhaisiin ai-
nutlaatuisten ja hyvien tuotteiden ansiosta. 

Millainen rooli juustolla on Ellivuoren ruuissa?

Kun Ellivuoressa on pitopöytä katettuna, tarjol-
la on aina Mouhijärven juustoa. Herkkujuustolan 
juustojen ympärille on rakennettu monia annoksia 
sekä menuita. On jopa käynyt niin, että olemme 
rakentaneet koko ruoka-annoksen tietyn juuston 
ympärille. Esimerkiksi Savuhilma inspiroi meidät 
kehittämään listalle savuporo-carbonarapastan. 
Savuhilma toimii erityisen hyvin gratinoituna ja su-
latettuna ja siinä on hienostunut savun maku. 

Haimme sille seuralaiseksi suomalaista raa-
ka-ainetta, joka korostaisi juuston makua ja antaisi 
hieman annokselle lisää luonnetta. Kaveriksi vali-
koitui savuporo. Kerman sekä yrttien kanssa siitä 

syntyi mielestämme hyvä, lähijuustolla ryyditetty, 
suomalaishenkinen pasta.

Ellivuoren ruokalistalla uutuutena on mm. Ele-
gantti fondue. Miten fondueta syödään?

Elegantti fondue soveltuu kylmiin pakkaspäiviin ja 
rentoon seurusteluun tai vaikka alkuruoaksi use-
ammallekin jaettavaksi. 

Fondue syödään kastamalla siihen vaale-
aa maalaisleipää, jota pitää olla reilusti tarjolla.  
Fondue syödään leivän avulla eikä siihen välttä-
mättä tarvita ruokailuvälineitä. Elegantti fondue 
on maustettu paahdetulla valkosipulilla ja pientä 
tulisuutta saa halutessaan jalapeno-siivuista. 

Fonduen seuralaiseksi suosittelen raikkaita val-
koviinejä, kevyttä punaviiniä tai alkoholittomana 
vaihtoehtona esim. Early Gray -teetä.

Miten kotikeittiössä kannattaisi käyttää juustoja?

Juustoja kannattaa käyttää ruoan valmistuksessa 
pelkäämättä ja kokeilla rohkeasti erilaisia yhdis-
telmiä. 

Valkohome- ja sinihomejuustot sopivat erittäin 
hyvin esimerkiksi salaatteihin. Nämä juustot tyk-
käävät seuralaisena pähkinästä sekä hedelmistä. 
Makeutta kannattaa myös hieman laittaa mukaan, 
tähän tarkoitukseen sopii hyvin pieni määrä farii-
nisokeria, makeita juureksia tai vaikka kuivahedel-
miä. Makua ei kannata peittää kastikkeella vaan 
kastikkeeksi riittää esim. kylmäpuristetut öljyt 
sekä siirappimainen balsamiviinietikka.

Juustoilla on myös helppo korostaa ruoan ma-
kua ja saada ruokaan se viimeinen samettinen 
maku. Kaupasta saatavat, niin sanotut kevytjuus-
tot eivät mielestäni sovellu hyvin ruoanvalmistuk-
seen. Yleensä kevytjuusto sulaa huonosti ja on 
maullisesti köyhä.

Juustotarjotinta tehdessä muista ottaa juustot 
”hikoilemaan” hyvissä ajoin ennen tarjoilua. Juus-
tojen maku ja rakenne paranee huomattavasti 
juuston lämmetessä.

Ellivuoren ravintolan keittiömestarille, Tapio Järviselle, on 
itsestään selvää käyttää ruuanvalmistuksessa lähituottajien 
laadukkaita tuotteita. Suurin osa Ellivuoren juustoista tulee 
Mouhijärven Herkkujuustolasta ja niitä voikin bongata ruokalis-
talta monessa eri muodossa.
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Kolme hienoa kohdetta Sastamalasta
Vain kivenheiton päässä toisistaan Sastamalan kaupunki satsaa Ellivuoreen

Opastettuja kalaretkiä ympäri vuoden

Ellivuorentie korjataan 

Pilkille pääsee helposti

1. Tyrvään pappila

Sastamalaan saatiin yksi upea matkailukohde lisää, kun  
Tyrvään pappila avattiin perusteellisen remontin ja entisöinnin 
jälkeen lokakuussa 2017. Omistajat, Kirsi-Marja ja Jarmo  
Nieminen, ovat toteuttaneet remontin pappilan rikasta  
historiaa ja tarinoita kunnioittaen.

Tyrvään pappila sijaitsee upealla paikalla Liekoveden rannalla, lähellä Sas-
tamalan keskustaa ja Tyrvään kirkkoa. Pappila on rakennettu 1922 muuta-
maa vuotta aiemmin palaneen puupappilan paikalle. 

Tiilestä rakennetun pappilan ensimmäiset asukkaat olivat lääninrovasti 
Svanberg ja hänen perheensä. He asuivat pappilassa kolmekymmentä vuot-
ta. Seuraavakin kirkkoherra, Eino Kolari, viihtyi 20 vuotta. Kolmas kirkkoher-
ra, Timo Kökkö, asui pappilassa vuoteen 1980 asti, jonka jälkeen rakennus 
muutettiin virastokäyttöön. Myöhemmin rakennuksessa on sijainnut mm. 
päiväkerho ja nuorisotoimisto. Näille kaikille toiminnoille löytyi myöhemmin 
toimivammat tilat ja pappila jäi tyhjilleen. Sastamalan seurakunta myi pappi-
lan kiinteistön v. 2014 Partnos Oy:lle ja siitä alkoi pappilan uusi elämä.

Esteettinen ja rauhoittava ilmapiiri

– Remontoinnissa jokainen yksityiskohta on toteutettu huolella. Tavoit-
teena oli tyylikäs ja historiaa kunnioittava kokonaisuus ja se on toteutunut 
loistavasti, toiminnanjohtaja Tiina Kuusisto kertoo. – Pappilasta muotoutui 
tapahtumatalo, jossa voi nauttia pappilan esteettisestä miljööstä sekä laa-
dukkaasta ohjelmasta ja erinomaisesta ruuasta. Arvostettu keittiömestari ja 
kouluttaja Arto Rastas vastaa pappilan ruokatarjonnasta. Pappilaa vuokra-
taan myös yritysten käyttöön ja yksityistilaisuuksiin, kokouksiin ja juhliin.

Kevättalvella 2018 pappilassa toteutetaan kuukausittain mm. keittiömes-
tarin illallinen, pappilan iltapäivätee ja sunnuntaibrunssi. Ohjelmallisia iltoja 
ovat mm. Kuusi ja Kataja –kamariooppera, Runoja ja lauluja Suomesta sekä 
Naisten iltamat.. – Pappila on avoinna aina, kun talossa tapahtuu. Kaikki ta-
pahtumamme ovat esillä nettisivuillamme ja sieltä voi ostaa ja varata myös 
lippuja tapahtumiimme, Tiina opastaa.

2. Herra Hakkaraisen talo
Mauri Kunnaksen luoma hahmo, 
Herra Hakkarainen, ilmestyi ensim-
mäisen kerran kirjansivuille 1984. 
Sen jälkeen siitä on tullut tuttu 
unissakävelijä melkein kaikille suo-
malaisille. Suosittuja ovat myös 
Kunnaksen Koiramäki-sarja, Koirien 
Kalevala, Joulupukki ja Noitarumpu 
ja monet muut yksityiskohtia pullol-
laan vilisevät sarjakuvakirjat. 

Herra Hakkaraiselle omistettu 
talo löytyy Sastamalan keskustasta, 
Marttilankadulta. Kunnas on itse ko-
toisin Sastamalasta, silloisesta Vam-
malasta. Hän syntyi vuonna 1950 ja 
vietti lapsuutensa Vammalan rauta-
tieaseman liepeillä, Asemanmäes-
sä. Kunnaksen kirjoista voi bongata 
tutun näköisiä rakennuksen, kuten 
Tyrvään kirkon. Itse Hakkaraisen talo 
näyttää Tassulan pankilta – ja päin-
vastoin. 

Herra Hakkaraisen talon elä-
myksellisessä ja toiminnallisessa 
näyttelyssä lapset pääsevät itse 
leikkimään ja käyttämään mieliku-
vitustaan Mauri Kunnaksen kirjoista 
tutuissa ympäristöissä. Sisätiloissa 
on neljä erilaista toiminnallista huo-
netta ja takapihalla sijaitsee autopi-
ha, jossa voi huristella polkuautoilla. 
Talosta löytyy myös Ihanien tavaroi-
den kauppa. 

3. Pukstaavi
Pukstaavi on valtakunnallinen mu-
seo, jonka tehtävänä on nostaa esil-
le suomalaisen kirjan kulttuurihisto-
riaa ja merkitystä. Museota ylläpitää 
Suomen kirjainstituutin säätiö.

Sastamala on Pukstaaville luon-
teva paikka, sillä paikkakunta on 
erikoistunut monin eri tavoin kirjal-
lisuuteen ja kasvattanut monta hie-
noa kirjoittajaa, kirjailijaa ja kuvittajaa 
ja alan tutkijaa. Esimerkiksi joka ke-
säiset Vanhan kirjallisuuden päivät 
järjestetään Sastamalassa ja Tyr-
vään käsi – ja taideteollisuusoppilai-
tos on ainoa paikka Pohjoismaissa, 
jossa voi opiskella kirjansitojaksi. 

Tunnettuja sastamalalaisia nykyi-
siä kirjoittajia ja kuvittajia ovat mm. 
Pekka Vuori, Mauri Kunnas, Tatun ja 
Patun ”vanhemmat” Aino Havukai-
nen ja Sami Toivonen, Pirjo Tuomi-
nen ja Sami Parkkinen.

Pukstaavi on iloinen ja ilmeikäs 
kirjan koti, jossa viihtyvät kaikeni-
käiset. Parhaillaan käynnissä oleva 
päänäyttely, Inkunaabelista sähkö-
kirjaan, kertoo suomalaisen kirjan 
500-vuotisesta historiasta. Hiihto-
lomaviikoilla on ohjelmaa erityises-
ti lapsille ja toukokuussa avautuu 
paikallisia leluverstaita ja nostalgisia 
puuleluja esittelevä näyttely. Ke-
sällä avautuu myös näyttely Pekka 
Vuoren satumaisemista.

Ellivuoren alue 
kehittyy voimak-
kaasti ja se aiheut-
taa paineita myös 
Ellivuoren infralle. 
Liikennemäärät 
kasvavat, jolloin 
tieyhteydenkin on 
oltava turvallinen.

Sastamalan kaupun-
ginvaltuusto päätti jou-
lukuussa 2017 Ellivuo-
rentien parantamisen 
suunnittelusta ja perus-
korjauksesta. Samassa 
yhteydessä päätettiin 
rakentaa kevyen liiken-
teen väylä Karkunky-
läntieltä hotellille asti. 

– Ellivuorentien pa-
rannustyö on välttämä-
tön, koska liikenne tu-
lee siinä kasvamaan ja 
nykyisellään tiessä on 
routivia kohtia. Päällys-
te on huonokuntoinen 
ja tiessä on myös jyrk-
kä mäki, mikä aiheuttaa 
haasteita ainakin huo-
nojen keliolosuhteiden 
aikaan, sanoo Sastama-
lan kaupungin raken-

nuttajainsinööri Pasi 
Lähteenmäki. – Kun-
nollinen ja turvallinen 
tieyhteys on alueelle 
merkittävä asia jo pel-
kästään alueen imagon 
kannalta.

Kaupungin talous-
arviossa Ellivuoren-
tien parantamistyöhön 
on varattu yhteensä 
700.00 euroa jakaan-
tuen kolmelle vuodelle. 
Hankkeena se on var-
sin suuri ja olosuhteet 
ovat vaativat kallioisen 
maaston, korkeusero-
jen ja liikennejärjeste-
lyiden vuoksi.

Tietöitä pätkittäin 
vuosina 2018-2020

– Työt käynnistyvät 
maaliskuussa 2018 jat-
kuen pätkä kerrallaan 
vuosina 2019 ja 2020. 
Rakentaminen pyritään 
ajoittamaan vilkkaim-
pien sesonkien ulko-
puolelle, mutta siitä 
on väistämättä haittaa 
liikenteelle. Kiertotietä 
hotellille ei ole mah-
dollista järjestää, joten 

liikennettä ei voida kat-
kaista pitkiksi ajoiksi. 
Lyhytkestoisia liikenne-
katkoja ei valitettavasti 
voi välttää, Pasi Läh-
teenmäki ennustaa.

Asiakkaille lisää 
turvallisuutta

Hotel Ellivuoren myyn-
tipäällikkö Tiina Isotalo 
on iloinen Ellivuoren-
tien korjaustyöstä. – 
Uutta kevyen liikenteen 
väylää pitkin on asiak-
kaillamme turvallista ja 
mukavaa lähteä lenkille 
tai pyöräretkelle. Nyt 
tie on jopa vaarallinen, 
koska se on niin kapea, 
mutkainen ja huonossa 
kunnossa, Tiina kertoo. 
– Kun saamme hyvissä 
ajoin tietää korjaustöi-
den aikaiset liikenne-
katkokset, niin voimme 
tiedottaa niistä asiak-
kaillemme eivätkä kat-
kokset aiheuta liikaa 
harmia. Tietyömaa ei 
haittaa, kun tietää, että 
tie on pian huippukun-
nossa.

Ellivuorentien saneerattava osuus.

Maanmittauslaitos, Sastamalan kaupunki.

Ellivuorta ympäröivät kalaisat vedet. 
Talvella saaliiksi nousee ahventa, 
haukea, kuhaa, madetta ja särkikaloja. 

Vaparetket järjestää pilkkiretkiä Ellivuoren alueel-
la.  – Usein pelkkä jäälle meno on asiakkaalle ko-
kemus, joskus jopa pelottava, kertoo Mikko Ollila 
Vaparetkistä. – Pilkkiminen on varsinkin ryhmässä 
kivaa yhteistä aikaa, jossa myös nuotiolla ja eväi-
den nauttimisella on tärkeä osuus. Joskus järjes-
tämme myös leikkimielisiä kilpailuja ryhmän toi-
veiden mukaan.

Asiakkaina Vaparetkillä on ensikertalaisia mutta 
myös intohimoisia kilpapilkkijöitä ja kaikkia siltä 
väliltä yksittäisistä henkilöistä perheisiin ja isoihin 
ryhmiin. Palveluun sisältyy kaikki varusteet lämpi-
mistä haalareista alkaen.

– Jäänaskalit on ehdoton varuste. Vesi on vir-
taavaa koko alueella ja virtaus voi muuttaa jäiden 
vahvuutta hyvinkin nopeasti, Mikko kertoo. – Mei-
dän järjestämillä kalaretkillä liikutaan vain turval-
lisilla alueilla. Teemme pilkkipaikoilla etukäteen 
jään vahvuuden varmistukset. Isommissa tapah-
tumissa rajaamme kalastettavan alueen havuilla.

– Vaparetkien mukana pääsee käymään myös 
talviverkoilla, Mikko kertoo. – Ja saalis on aina 
asiakkaan saalis. Jos asiakas asuu hotellilla, saa-
lis viedään perattuna ravintolan keittiöön ja sieltä 
asiakkaan ateriaksi. 

Avovedelle päästään kalastamaan taas huh-
ti-toukokuun vaihteessa. Heti jäiden lähdettyä 
saadaan parhaat kalansaaliit. – Kuhaa emme kui-
tenkaan silloin pyydä, sillä annamme sen kutea 
rauhassa, kertoo Mikko.

Pilkkiminen kuten ongintakin ovat jokamie-
henoikeuteen rinnastettavia yleiskalastus-
oikeuksia, joiden harjoittamiseen kalastus-
laissa säädetyllä tavalla ei tarvitse lupaa.

Muille kalastusmuodoille luvat saa helpoi-
ten osoitteesta www.kalastuspassi.fi > Vam-
malanseudun kalastusalue.

www.vaparetket.fi
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HOTEL ELLIVUORI
Ellivuorentie 131, 38130 Sastamala
puh. 03 51921, www.ellivuoriresort.fi
info@ellivuori.fi, sales@ellivuori.fi

VUORISPORT & HIGHPARK 
Ellivuorentie 131, 38130 Sastamala
puh. 040 9331 319
vuorisport@gmail.com, www.vuorisport.fi

ELLIVUORI SKI CENTER OY
Karkunkyläntie 600, 38130 Sastamala
Keskus 010 8395411
ski@ellivuori.fi, www.ellivuori.fi 

ELLIVUOREN RANTAVILLA
Aroniementie, 38130 Sastamala
Kai Jäntti, puh. 0400 810350
ellivuoren@rantavilla.fi
www.ellivuorenrantavilla.fi

VUORICARAVAN -LEIRINTÄALUE
Ellivuorentie 131, 38130 Sastamala
puh. 050 441 4180
vuoripalvelut@gmail.com
www.ellivuoriresort.fi

KAUPPAKESKUS HÄIJÄÄN ÄIJÄ
NESTE HÄIJÄÄ
Kauppakuja 2, 38420 Häijää
www.nestehaijaa.fi
Apteekki, K-Market Häijää,
Hiushuone Santo, Matkahuolto,
Kapsäkki/kukat ja tuliaiset, Eläintarvike-
liike Huacaya, Oma Säästöpankki
Hesburger ja Kotipizza

HÄIJÄÄN SÄÄSTÖMARKET 
Kiveläntie 2, 38420 Häijää
puh. 050 368 2645
www.saastomarket.com

KYLÄKAUPPA MAISA 
Kauppa, lounaskahvila, asiamiesposti
Maakunnantie 8, Karkku
puh. 0400 771158, www.m-maisa.fi

KISKOKABINETTI
Huoltoasema ja kahvila-ravintola
Marskin salonkivaunu
Pirkanmaantie 1057, 38220 Sastamala
puh. 03 515 4180
www.kiskokabinetti.net

ISÄNNÖNTIPALVELUT 

KOY Vuorihuoneistot ja Ellin Välke
HULKKONEN CONSULTING OY
Isännöitsijä Panu Hulkkonen
020 7412 540, arkisin 9-15
isannointi@hulkkonenconsulting.fi
www.hulkkonenconsulting.fi

KOY Ellin Boksi, Satuniemi, 
Ellin Hehku ja Ellin Kimallus

ELLIVUOREN HUOLTO OY
Isännöitsijä Ari Eskola
puh. 0500 739 823

SÄHKÖ MINT OY
www.sähkömint.fi
Lielahdentie 5, 38140 Sastamala
Mikko Kanerva 050 326 8213
Antti Harjunen 050 326 8050

HUOLTOPALVELUT
Kiinteistöpalvelu Leka,  
puh. 045 78740898

TRAKTORITYÖT
Markki Pekka, 040 074 0814

AURAUSTYÖT
Liemola Markku puh. 0400 735345

JÄTEHUOLTO
Kuljetusliike Finska
Päivystys 24 h puh. 0500 236 212

SIIVOUSPALVELUT
Anna’s Clean puh. 050 912 7127

RAKENTAMINEN JA KORJAUS
ARI HULKKONEN OY
Taikkomäentie 21, 72350 PIENOLA
puh. 0400 337 292
ari.hulkkonen@arihulkkonen.com

TONTTIEN MYYNTI JA VUOKRAUS
SEKÄ KIINTEISTÖKEHITTÄMINEN
Marko Mikkola 040 5349 139

TAKSI MARKKU NISKANEN
Puh. 0400 234 683 

PALVELUHAKEMISTO

Ihmiset rakastavat tarinoita
Ihmiset rakastavat tarinoita, koska tarinat vetoavat 
tunteisiin. Matkailukin on tarinankerrontaa. Useimmat 
matkailijat haluavat tietää vierailemastaan kohteesta, 
varsinkin sen historiasta ja kulttuurista. Pelkkien vuosilu-
kujen ja virstanpylväiden luetteleminen voi olla puudut-
tavaa, mutta kun historia esitetään tarinan muodossa 
ja jonkun olemassa olleen henkilön kautta, tarina herää 
henkiin. 

Eija Vaateri on innoissaan Karkun, Pirunvuoren ja Ellivuoren tarinoista. 
Hän on kertonut niitä asiakkaille yli kymmenen vuoden ajan paikalli-
sena oppaana. – Olen ollut aina kiinnostunut historiasta ja rakastan 
kotiseutuani. On ihanaa jakaa näitä tarinoita ihmisille, Eija kertoo.

Sastamalassa on noin 30 auktorisoitua opasta, jotka kertovat mie-
lellään tarinoita ja faktaa Sastamalasta, sen nähtävyyksistä ja histo-
riasta. – Tarjoamme perinteisten matkaopaspalveluiden lisäksi myös 
rooliopaspalveluita, jossa koulutettu opas on pukeutunut historial-
liseen tai historiallisen tyyliseen asuun ja on omaksunut jonkun ai-
koinaan eläneen tai fiktiivisen henkilön roolin, Eija kertoo. – Olemme 
rakentaneet myös erilaisia teemaopastuksia, joiden aiheina ovat mm. 
pappilat, kirkot, kirjallisuus tai käsityöläisyys. Uusin teemaopastus on 
rakennettu Mouhijärven Herkkujuustolaan.

– Pyhän Marian kirkko, Pukstaavi, Jaatsi, Herra Hakkaraisen talo, 
Tyrvään pappila. Meillä on vaikka kuinka paljon upeita kohteita näy-
tettävänä ja tarinoita kerrottavana, Eija luettelee. Hänen suosikkikoh-
teitaan Sastamalassa ovat myös Ellivuori ja Pirunvuori. Eijan isä on 
ollut mukana Ellivuoren rakentamisprojektissa 1970-luvulla, joten El-
livuoren tarina on tullut Eijalle tutuksi ja rakkaaksi. – Olen ylpeä myös 
meidän oppaidemme innostuneesta joukosta. He tekevät suurella 
sydämellä tärkeää kotiseututyötä ja tämän seudun tarinaa tunnetuk-
si, Eija kehuu.

Karkun riipus
Ellivuoren lähin kylä, 
Karkku, oli itsenäinen 
kunta vuoteen 1973 
asti, jolloin se liitettiin 
Vammalaan ja Tyr-
vääseen. Karkussa on 
asuttu rautakaudelta 
asti ja alueella sijaitsee 
viikinkihautoja ajalta 
600-800 jKr. Kalmis-
toista on kaivettu esiin 
viikinkien koruja, esinei-
tä ja aseita, joita säily-
tetään Kansallismuse-
ossa. Kuuluisin koru on 
Karkun riipus, joka kuu-
luu nykyään Kalevala 
Korun mallistoon. 

Karkun kuparisepät
Ellivuoressa, Hiedan talon kohdalla, lasket-
telurinteitä vastapäätä, on 1970-luvulla pal-
jastettu karkkulaisten vaski- eli kuparisep-
pien muistomerkki. 

Ellivuoressa, ja muuallakin entisen Karkun 
kunnan alueella, oli merkittävä vaskiseppien 
ammattikunta 1500-1600-luvuilla. Ammatti 
kulki suvuissa perintönä isältä pojalle. 

Vuonna 1546 Kustaa Vaasa antoi mää-
räyksen, että ammatteja ei saanut harjoittaa 
maaseudulla vaan vain kaupungeissa. Se 
olisi tarkoittanut kuoliniskua myös Karkun 
vaskisepille. Niinpä viisi seppää Hiedan talon 
isännän johdolla lähtivät kuninkaan puheille, 
jotta määräys purettaisiin. 

Kuningas myöntyi kuin myöntyikin erioike-
uteen, jonka mukaan Karkun alueella sai toi-
mia vaskiseppänä, mutta tuotteita ei saanut 
myydä Karkun ulkopuolelle. Ammattikunta 
sai jatkaa toimintaansa ja onkin laskettu, että 
vuona 1565 Karkussa oli 18 vaskiseppää ja 
heillä yhteensä kahdeksan renkiä.

Käytännössähän kuninkaan määräämä 
myyntikielto ei toiminut. Sata vuotta myö-
hemmin turkulainen seppä kanteli karkku-
laisten seppien käyvän kauppaa sääntöjen 
vastaisesti ja kuningas kielsi lopullisesti ku-
parisepän ammatin harjoittamisen maaseu-
dulla.

Sastamalan Oppaat ry
• Noin 30 auktorisoitua matkailuopasta
• tarjoaa myös rooliopastuksia, mm. Tyrvään Manta, Akseli  

Gallen-Kallelan äiti Matilda,Emil Danielssonin Saga-vaimo
• oppaan voi tilata Sastamalan Matkailun kautta,  

puh. 0400 229 142 tai matkailu@sastamala.fi
• puheenjohtaja Eija Vaateri, oppaat@sastamalanoppaat.fi
• Kansainvälistä matkailuoppaiden päivää vietetään vuosit-

tain 21.2.

Roolioppaat Maiju Vuorenoja, Leena Myllyniemi,  
Marjatta Karimäki ja Pirkko Esko.

Niskasen
TAKSI
0400 234683

Turvallista asumista,  
elämyksellistä arkea

www.sastamala.fi
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www.ellivuori.fi 

Ellivuoren RantaVilla
Kai Jäntti
p. 0400 810 350
www.ellivuorenrantavilla.fi 
ellivuoren@rantavilla.fi 

Ellivuori Ski Center Oy
www.ellivuori.fi 
ski@ellivuori.fi 
Keskus: 010 8395 411

Hiihtokoulu:  010 8395 416
Vuokraamo: 010 8395 414  
Kahvio: 010 8395 415

Vuorisport
+358-40-9331 319
vuorisport@gmail.com
www.vuorisport.fi 

RantaVilla & PerheVilla
Huvilat vaativampaankin makuun

Rinteessä lasketellen.
Kesällä ohjattuja painballpelejä.

• upeat majoitustilat
• yritystapahtumat
• kokouspaketit
• juhlat ja tykypäivät
• lomailuun, 
 rentoutumiseen

Upea Kiipeilypuisto HighPark - Hohtokeilausta 
ympäri vuoden! - Sup-lautailua - Minigolfrata - 
Fatbike ympäri vuoden 
- OAC metsäsukset 
- Wellness -palvelut

Ellivuoren aktiviteettiyritykset 
palvelevat


