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Matkailuneuvontaa ja opastusta
Seudullinen matkailuneuvonta
Arkisin klo 8–16.
Puh. 03 4141 5266
www.forssanseutu.fi
Jokioisten kunta
Puh. 03 41821
www.jokioinen.fi

Lounais-Hämeen Oppaat
Anja Mikkola
0400 545 430
anja.mikkola@gmail.com

Jokioisten kunta on perustettu vuonna 1873. Jokioisilla on
pitkä historia kartano- ja torpparipitäjänä. Kartano oli Suomen ja aikoinaan jopa Pohjolan suurin. Kartanon siirryttyä
valtiolle siitä kehittyi maatalousalan koulutuksen ja tutkimuksen keskus. Tutkimusote Jokioisilla on edelleen vahva. Luonnonvarakeskus eli Luke ja kasvinjalostusyritys
Boreal ovat kunnan suurimpia työllistäjiä. Koeruutupellot
ovat tyypillisiä Jokioisten maisemassa.
Menneisyys ja nykyisyys kulkevat käsikkäin. Mahtavaa kartanon rakennuskompleksia ympäröi historiallinen puisto ja Luken mielenkiintoiset
esittelypuistot sijaitsevat lähietäisyydellä. Joki halkoo kunnan keskustaa ja sen varrella on nähtävissä muistoja vanhimmasta teollisuudesta. Uudempi teollisuus on sijoittunut hieman etäämmälle maanteiden
varsille. Nämä ovat kulttuurihistorialliset puitteet noin 5 300 asukkaan
kunnalle Lounais-Hämeessä reilun tunnin ajomatkan päässä Helsingistä, Turusta ja Tampereelta.
Maatalouden lisäksi teollisuudella ja tutkimuksella on elinkeinoelämässä tärkeä sijansa. Jokioisilla on hyvä yrittää ja se on turvallinen
asuinympäristö. Kunta panostaa peruspalveluihin ja viihtyvyyteen. Jokioislaiset ovat aktiivisia harrastajia ja kansalaisopiston kurssit täyttyvät
vuosi toisensa jälkeen. Harrastajateattereita on useita, pesäpalloa pelataan jo lapsesta ja kirjasto on kuntalaisten olohuone. Museorautatietä
pidetään yllä talkoilla samoin kuin järjestetään vuosittainen suurtapahtuma, lasten maatalousnäyttely Mansikki Luken Elonkiertopuistossa.
Jokioisilla on lukuisia mahdollisuuksia eri asioista kiinnostuneelle matkailijalle. Voi kävellä ensimmäisen naisministerin, Miina Sillanpään
jalanjälkiä hänen syntymäpitäjässään tai liikkua luonnossa kuten tehtailija Karl Fazer aikoinaan metsästysretkillään. Arkkitehtuurista kiinnostunut pysähtyy Pappilamuseolla, kirkolla ja kartanolla sekä lopuksi
hirsirakennus Tapulimakasiinilla, joka kesäisin
TAMPERE
täyttyy taiteesta.
Tervetuloa meille!
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Jokioisten

Tilaa ajatuksille!

Tietotalo

Jokioisten Tietotalon kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus on alkuaan
ollut Jokioisten kartanon päänavetta vuodelta 1890. Jokioisten kunnan
ostettua rakennuksen tontteineen sai talo uuden käyttötarkoituksen.
Vuonna 2007 talo valmistui sisätiloiltaan uudelleenrakennettuna.
Vanhat tiiliseinät pitävät sisällään lähes 4 000 m2 nykyaikaista toimistotilaa. Jokioisten kunta vuokraa tiloja sekä vakituisille käyttäjille että kertaluontoisiin tarpeisiin. Tietotalo on päivittäinen kohtaamispaikka yrittäjille,
tutkijoille, kuntalaisille ja vierailijoille. Tietotalossa on yritys- ja kokoustiloja, messu- ja juhlatiloja, aulan näyttelytila Pehkonen, Sotaveteraanien
perinnetilanäyttely, sauna sekä ravintola.
www.jokioinen.fi
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Minkiön

2.6.
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Höyryjuna-ajelua ja vanhoja automobiileja
Höyryjunat kulkevat taas kesän ensimmäisenä aikataulunmukaisena
ajopäivänä. Voit matkustaa höyryjunalla ja samalla ihailla Minkiön
asemalle poikkeavia vanhoja automobiileja.
Höyryjuna on liikenteessä klo 9:45 - 16:25

www.jokioistenmuseorautatie.fi
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23.6.

Minkiön

3

Juhannus

Tule Minkiön asemalle ja höyryjuna
-ajelulle juhlistamaan keskikesän juhlaa!
Höyryjuna on liikenteessä klo 9:45 - 16:25

www.jokioistenmuseorautatie.fi
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TAPAHTUMAT

TAPAHTUMAT
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7.7.

Minkiönri

maalaisto

Toripöydät täynnä paikallisia maalaistuotteita, Ilmassa markkinatunnelmaa, höyryjunan savua ja vanhan ison dieselmoottorin murinaa!
Täällä voit kokea mukavan kylämarkkinatapahtuman vanhan ajan
junamatkaan yhdistettynä.
Maalaistoripäivänä Museorautatiellä liikennöi kaksi junaa.
Höyryjuna on liikenteessä klo 9:45 - 17:30
www.jokioistenmuseorautatie.fi
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Minkiön

Höyryfestiv
aali

5

27.-28.7.

Museorautatien kesäkauden vilkkain tapahtuma on heinäkuun lopussa
järjestettävä kaksipäiväinen Minkiön Höyryfestivaali. Höyryfestivaalilla
voit seurata lukuisia työnäytöksiä maataloushöyrykoneiden ja maamoottorien pyörittämillä laitteilla ja matkustaa aidoilla höyryjunilla.
Esillä on vanhoja traktoreita ja vanhoja autoja sekä toimivia pienoishöyrykoneita ja pienoisrautateitä. Lapsille resiinalla-ajoa, pomppulinnaa,
hattaraa ja ratsastusta. Elävää musiikkia molempina päivinä.
Molempina päivinä on myös ilmainen museolinja-auto Forssasta Jokioisille ja takaisin.
Höyryjuna on liikenteessä molempina päivinä.
Minkiön höyryfestivaalin piletit maksavat 16 € aikuisilta ja 8 € lapsilta.
Piletit ovat voimassa yhden päivän. Festivaalin aikana Minkiön asemalla
on porttirahastus jo asemalle saavuttaessa.
www.jokioistenmuseorautatie.fi
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24.8.

Juusto- ja
viinijuhlat

Herkuttelua ja loppukesän tunnelmointia
Tervetuloa Jokioisten Juusto- ja Viinijuhliin Willebrandin kartanon pihapiiriin! Juhlissa pääosaa näyttelevät hyvä, paikallinen lähiruoka, juoma
sekä viihdyttävä ja kattava ohjelma. Juhlien teemana toimivat nimensä mukaisesti juustot, joita katetaan runsaasti mittavaan noutopöytään
koko illan ajaksi. Juustojen lisäksi juhla-alueella on mahdollisuus nauttia
viiniä sekä muita virvokkeita.
Ovet aukeavat klo 17.00 ja sulkeutuvat klo 01.30.
Liput 35 € sisältää ohjelman, buffetpöydän sekä jälkiruoan ja kahvin.
www.kartanonmeijeri.fi
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Lasten
maatalousnäyttely
7.9.

Mansikki

TAPAHTUMAT

TAPAHTUMAT

Liput 5 euroa,
alle 3 v. maksutta.
Varaathan tapahtumaan käteistä.

7

Landein lastentapahtuma!

Supersuosittu Mansikki tulee taas Luonnonvarakeskuksen Elonkierto
-puistoon lauantaina 7.9. klo 10 - 18. Lasten maatalousnäyttely esittelee
suomalaista maaseutua ja sen mahdollisuuksia lasten näkökulmasta.
Mansikki -elämys alkaa jo parkkialueelta, josta maksuton traktorinlavakyyti
tuo pääportille. Esillä jälleen ihania eläimiä ja monta ponia ratsastukseen.
Konekentällä mahdollisuus tutustua erilaisiin maatilan koneisiin ja ajaakin
ihan oikeaa traktoria aikuisen kanssa.
Paljon tekemistä koko päiväksi; olkipomppis, naulaus, polkutraktorit,
keppihevosrata, puujalkakävely – paikalliset toimijat
järjestävät unohtumattomia elämyksiä lapsille.
Ohjelmalavalla Lastenorkesteri Sähköankerias ja
Panssariprikaatin Varusmiestoimikunnan orkesteri.
www.lounaplussa.fi/mansikki
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Jokiläänin kansalaisopiston

kuvataidekurssilaisten töitä Jokioisten

Muita

tapahtumia

Tietotalolla näyttelytila Pehkosessa,
Humppilantie 9 A.

12.4. klo 11-17, 13.4. klo 11-15, 14.4. klo 11-17
Jokiläänin kansalaisopiston Kevätnäyttely

TAPAHTUMAT

TAPAHTUMAT

1.4.-3.5.

Jokioisten Tietotalolla, Humppilantie 9 A
- perjantaina musiikkiesityksiä, lauantaina Kädentaitokirpputori –
ja Viihdeorkesteri JoViaalin Suuri Toivelaulukonsertti klo 15.30,
sunnuntaina oppilaskonsertti ja laulu- ja harmonikkaryhmä.
Opistolaisyhdistyksen kädentaitoarpajaiset ja kahvio.

Museorautatien

8

7.9.

syysajo

Talviunille valmistautuva höyryjuna vie syysajopäivänä vielä kerran syksyisiin maalaistunnelmiin ja lasten maatalousnäyttely Mansikkiin.
Vaikka syksy jo viilenee, ei junissa tarvitse palella, sillä vaunujen
kamiinat hohkaavat kodikasta lämpöä. Höyryjuna on liikenteessä
klo 9:30 - 22:30
Yhdistetyn lasten maatalousnäyttelyjunan ja syysajon piletit lauantaina
7.9.2019 maksavat 14 € aikuisilta ja 7 € 6 - 16 vuotiailta lapsilta.
Alle 6-vuotiaat matkustavat ilmaiseksi. Piletti on voimassa koko päivän.
Liikennekauden päättää komea ilotulitus Minkiön asemalla (säävarauksella).
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www.jokioistenmuseorautatie.fi

26.4. klo 19, 27.4. klo 15, 28.4. klo 15 ja 19
Komedia Mummonmökki

Rehtilä-teatterissa, Seuratalo Rehtilässä, Rehtiläntie 12.

17.6. alkaen
Jokiläänin kansalaisopiston lukuvuoden
2019-2020
kurssiohjelmaan ja ilmoittautumisohjeisiin voi tutustua:
https://www.jokioinen.fi/jokilaanin-kansalaisopisto/

6.8. klo 18
Musiikki- ja tanssi-ilta Jokioisilla vierailevan unkarilai-

sen Kecskemétin Kodaly-koulun ryhmän ja Tahdittomat-nuorisoseuran yhteisesiintyminen ja Kansallispukutuuletus.
Paanan koulu. Tahdittomia voi tilata esiintymään kesätapahtumiin
ja tilaisuuksiin.

13.-30.8.
Jokiläänin kansalaisopiston ”Osaavat opettajat XIV” - näyttely Jokioisten Tietotalolla näyttelytila
Pehkosessa, Humppilantie 9 A.

Katso lisätietoja tapahtumista: www.jokioinen.fi
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Rehtijärven uimapaikka
Uimarannantie 64

kotip

Kohteeseen on tienvarsiopasteet.
Uimarannalla on ilmoitustaulu missä
tarvittavat tiedotteet sekä kartta uintialueista.
Uimakausi alkaa 15.6. ja päättyy 31.8.

Jokioisten koetus, miesten suomisarja 2019

9

La 11.5.
Su 26.5.
To 30.5.
Su 9.6.
Ke 10.7.
Ke 31.7.
La 3.8.
Ti 13.8.

Koetus-Järvenpää
Koetus-Koetus juniorit
Koetus-Loimaa
Koetus-Hyvinkää
Koetus-Ikaalinen
Koetus-Hyvinkää
Koetus-Helsinki
Koetus-Turku

klo.16.00
klo.16.00
klo.18.00
klo.16.00
klo.18.00
klo.18.00
klo.16.00
klo.17.30

Jokioisten Koetus juniorit.
Suomensarjan kotiottelut 2019
La 18.5.
Ke 22.5.
Ke 29.5.
Ke 12.6.
Ti 18.6.
La 29.6.
Ke 24.7.
To 8.8.

Koetus juniorit - Hyvinkää
Koetus juniorit - Loimaa
Koetus juniorit - Järvenpää
Koetus juniorit - Turku
Koetus juniorit - Ikaalinen
Koetus juniorit - Helsinki
Koetus juniorit - Ikaalinen
Koetus juniorit - Jokioinen

klo 15.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 15.00
klo 18.00
klo 18.00

Kaikki Jokioisten Koetuksen junioreiden pelit löydät:
www.jokioistenkoetusjuniorit.fi
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Lisätietoa uimapaikoista:
www.jokioinen.fi/vapaa-aika/liikuntatietoa-ja-tapahtumia/liikuntapaikat/uimapaikat/
Jukka Suonpää, kunnanpuutarhuri
050 5925870, jukka.suonpaa@jokioinen.fi
Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen
www.jokioinen.fi

Jokioisten Frisbeegolfrata
Kenttätie 17

KÄYNTIKOHTEET

TAPAHTUMAT

Peseislit

10

11

- 18 -väyläinen metsärata (15x par3, 3x par4)
- luokitus A1
- lisäksi kaksi puttiharjoittelukoria
- korit; DisCatcher
- heittopaikat; Innova TeePad 2x4
- lisätiedot radasta
- löytökiekoille palautusluukku huoltorakennuksen ovessa
- ratakartta
Pelaathan radallamme vain kiekoilla, joissa on nimesi ja
puhelinnumero!
Frisbeegolfrata suljettu hiihtokauden aikana!

15

KÄYNTIKOHTEET

KÄYNTIKOHTEET

12

Anun Arkki
Elämyksiä talliympäristössä
Anun Arkki tarjoaa mm.
- Sosiaalipedagogista hevostoimintaa yksilö- ja pienryhmätyöskentelynä
- Nepsy-valmennusta
- Päiväleirejä
- Hevosharrastustunteja
- Virkistys- ja tykypäiviä esim. perheille, yhdistyksille, yrityksille ja
erilaisille ryhmille
Anun Arkissa voit tutustua moniin eri eläimiin.
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan sinulle mieleenpainuva elämys!
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Anu Virtanen
Pohjanmaantie 428, 31630 Minkiö
Puh: 040 767 4403
Anun Arkki löytyy sekä Facebookista että Instagramista

Kyläsepän

teatteri

13

Kyläsepällä vietetään juhlavuotta!
Noin 20 vuotta teatteria
Sen kunniaksi juhlimme koko kesän. 4-19.6. komedia ”onks se viä henkisä?” Mikä on kun yhtä ei saada hengiltä millään ja toinen kuolee vaikkei niin olisi väliäkään, mutta neljähän niitä kuitenkin pitää olla? 11.6.
esitys tulkattu viittomakielelle. Heinäkuun maanantaisin pihalla pihajoogaa. 6.7. teatteria lapsilta lapsenmielisille ”Satumetsän elämää”.
14.7. kesän uutuus: Kuunnelma piknik. ”Matkalla Kassun syntymäpäiville”. Tule kuuntelemaan omin eväin tai hanki eväät paikanpäältä.
26.7. Standup-ilta, hauskan illan takaavat tutut miehet Jussi Simola,
Tommi Mujunen ja Jape Grönroos. 20.7.-4.8. Laulunäytelmä ”Vähhää vaille kylähullu”. Kyläkoulua uhkaa lopettaminen, uusilla vuokralaisilla ei kuitenkaan taida olla kaikki toiminta ihan lain mukaista. Kyläseppä hoitaa tämän, ja vesipumput ja särkyneet sydämet. Viisas mies
vai sittenkin vähhää vaille kylähullu? 7.8. yhteislauluilta, järj. Eläkeliitto
jokioisten yhdistys. 8.8. Runoilta. 10.8. Soittolauantai. Koko perheelle
jotain, tanssia, laulua, soittoa. Illan lopuksi lavatanssit.
www.kylaseppa.com
17
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Teatteri

Tuntematon

Teatteri
mm
sijaitse e
sisätilo e
iss
idyllise a,
llä
vanhall
Höylää a
möllä.

...viettää kesällä 2019 Konserttien kesää!

Ferrarian rinne

Kesäkuussa 5.6.-15.6.2019 luvassa suomalaisista elokuvista tunnettuja
sävelmiä. Tähdet Tähdet -konsertti sisältää rakastetuimpia suomalaisia
elokuvasävelmiä sekä niistä tuttuja hahmoja ja elokuvakohtauksia. Suomalaisen elokuvan taivaalla on tuikkinut lukemattomia unohtumattomia tähtiä.
Tähtien säihkettä onkin luvassa nostalgisessa teatterikonsertissamme!
Elokuussa 24.8.-7.9.2019 palataan vielä kerran takaisin rakastetun
Kuusniemen maisemiin; Kolme vuotta Kuusniemellä - konsertin siivittämänä. Luvassa on parhaita kohtauksia ja lauluja Teatteri Tuntemattoman esittämästä Maalaiskomedia trilogiasta; Vain muutaman huijarin
tähden, Mooseksen perintö ja Korkeuskammoa Kuusniemellä. Esitykset
keräsivät yli 10 000 katsojaa ja haluamme tarjota uskolliselle yleisöllemme vielä kerran mahdollisuuden päästä takaisin Kuusniemen maisemiin; paikkaan, jossa paistaa aina oma ymmärtäväinen aurinkonsa.

Jokioisissa sijaitseva Ferrarian rinne on puisto, joka esittelee
konkreettisesti suomalaisten hedelmä- ja marjakasvien monimuotoisuutta ja viljelyhistoriaa. Vierailija voi tutustua puutarhaan maistelemalla
vierekkäin kasvavien saman lajin marjoja ja hedelmiä.

Osoite: Myllytie 3. Lipunmyynti: tuntematon.teatteri@outlook.com/
puh. 044 979 1961 (ma-to klo 16-20)

18

Ferrarian rinne ja
Wendlan puutarha

www.teatterituntematon.fi

15

a

Osoite: Vaulammintie 2, 31600 Jokioinen

Wendlan puutarha
Wendlan puutarha sijaitsee Jokioisten kartanon vanhan valkoisen
navetan takana. Sinne on kerätty mm. Jokioisten kartanon vanhoja
kasvikantoja.

b

Osoite: Humppilantie 9 E, 31600 Jokioinen
Molemmat puutarhat ovat avoinna yleisölle ympäri vuoden.
www.luke.fi/wendlanpuutarha
www.luke.fi/ferrarianrinne

19

KÄYNTIKOHTEET

Elämää

Jokioisilla!

Kirjasto

16

Inspiroidu idyllisessä ympäristössä
Avoinna 1.5.-31.8.2019
ma-ti
klo 11-19
ke
klo 11-17
to
klo 11-19
pe
klo 11-17

Poikkeukselliset aukioloajat:
1.5.
suljettu
29.5.
klo 11-16
30.5.
suljettu
20.6.
klo 11-16
21.6.
suljettu

Osoite:
Keskuskatu 27
31600 Jokioinen
03 41827420
jokioisten.kirjasto@jokioinen.fi
www.lounakirjastot.fi/
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Olen keramiikka-alan artesaani Pirjo Salo Jokioisilta.
Toteutin pitkäaikaisen haaveeni omasta yrityksestä,
jossa teen käyttö- ja koristekeramiikkaa korkeapolttoisesta kivitavarasavesta sekä järjestän keramiikkakursseja eri tasoisille harrastajille
Haluan töissäni ja kursseilla tuottaa ihmisille hymyn
huulille ja ilon pilkahdusta arkiseen elämään.
Tuotteisiini voit tutustua lähemmin myyntitapahtumissa tai soittamala ja sopimalla tapaamisesta työpajallani Jokioisissa.
Näkyvän Viikinkitelttamme löydät alan myyntitapahtumista helposti.

Keramiikkakurssit
Tuotteet
Tuotannossani on mm. Harmaa rouva, tuoppeja, pikareita, lampaita, enkeleitä, saunatonttuja, nappeja,
koruja, traktori- ja prätkäreliefejä sekä erilaisia amppeleita. Valmistan myös tilauksesta yksilöllisiä liikelahjoja.

Danakosha
Ling

Birgitan

17

paja

Käyttö- ja koristekeramiikkaa idyllisessä
pajapuodissa

Kiehtova keramiikka

Birgitan pajassa valmistuu hymyn huulille nostavia ja ilon pilkahduksia
elämään tuovia tuotteita. Persoonallisia ja sympaattisia hahmoja, kuten
saunatonttuja ja enkeleitä. Luonteensa mukaan nimettyjä lampaita ja
historiaa henkiviä Harmaita Rouvia. Uniikkeja nappeja ja koruja, sekä
erilaisia pikareita, tuoppeja ja amppeleita. Tilauksesta suunnitellaan ja
valmistetaan yksilölliset liikelahjat.
Pajassa järjestetään myös räätälöityjä keramiikkakursseja.
Empunkuja 2, Jokioinen, p. 050 535 3872
Katso Facebookista: Birgitan paja
Avoinna aina kun olemme kotosalla, varmista asia soittamalla!
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Järjestän osallistujien toiveiden ja taitojen mukaan
räätälöityjä kursseja muutaman tunnin kokeiluista
useamman päivän kursseihin. Kursseilla lapset pääsevät kokeilemaan kädentaitojaan ja tutustumaan saven
maailmaan. Myös aikuisille kurssi antaa paljon uutta
arjen jaksamiseen. Käsillä tekemisen lisäksi samanhenkisten joukossa touhuaminen ja ajatusten vaihtaminen on terapeuttista. Tervetuloa kokeilemaan!

www.birgitanpaja.net

KÄYNTIKOHTEET

KÄYNTIKOHTEET

Tervetuloa
Birgitan pajaan
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Tiibetinbuddhalainen opinto- ja kulttuurikeskus. Buddhalainen temppeli
Kesän 2019 tapahtumia:
10.5.- 10.6. Karmajooga: talkootöitä Danakosha Lingissä
15.6. - 17.6. Saga Dawa -juhla: Opetus Ydinsuutraan ja vihkimys Buddha
Shakyamuniin ja 16 arhatiin
3.7. - 16.7. Kansainvälinen viiden vuoden kurssi:
Mielen luonnossa lepääminen.
3.8. - 4.8. Buddhan ensimmäisen dharman pyörän kääntämisen juhla
Tutustu verkkosivuihimme ja näe kalenteripäivitykset osoitteessa
www.danakosha.org
Yhteys ja vierailut sopimuksen mukaan: info@danakosha.org
Puh. 09 587 8046, Forssantie 37, 31600 Jokioinen
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Elonkierto

19

Monipuolinen esittelypuisto maataloudesta
ja luonnonvaroista kaikenikäisille
Elonkierto on Luonnonvarakeskuksen Jokioisilla sijaitseva esittelypuisto, joka kertoo luonnonvarojen tutkimuksesta ja sen sovelluksista. Puistossa voi oppia miten ihminen ja luonto toimivat yhdessä ja miten tutkimus siirtyy käytäntöön.
Viljelykset ja opastaulut johdattavat pellon maailmaan. Samalla kävijä
pääsee tutustumaan kotoisiin kotieläimiin, muun muassa harvinaisiin
suomenkarjan hiehoihin, kyyttöön ja lapinlehmään.
Elonkierto sijaitsee Loimijokilaaksossa Jokioisten kartanoiden kupeessa
ja on avoinna kesäisin. Vapaa pääsy joka päivä klo 6 – 23.
Puistossa järjestetään myös erilaisia tapahtumia, joista lisää netissä.
Nyt voit tehdä myös virtuaalisen kierroksen Elonkierrossa, katso nettisivut!
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www.elonkierto.fi

Jokioisten

kartanopuisto
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Kartanon historia alkaa vuodesta 1562,
jolloin Ruotsin kuningas läänitti silloisesta
Portaan pitäjästä Jokiläänin alueen Klaus
Kristerinpoika Hornille.
Nykyisellään kartanoalue koostuu englantilaistyyppisen maisemapuiston ympäröimästä päärakennuksesta ja talousrakennuksista, jotka
pääosin kartanon merkittävin omistaja, Ernst Gustaf von Willebrand
rakennutti 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa. Maisemapuiston vanhinta
osaa edustaa kartanon eteläpuolella oleva hedelmätarhan alue. Willebrandien hauta sijaitsee kartanon puistometsässä. Kävijä löytää tietoa
kartanon historiasta ja kartanopuistosta alueen kymmenen ääniopastepisteen kylteistä ja niissä tai tolpissa olevien QR-koodien avulla.
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Tapulimakasiini
Taidenäyttelyitä historiallisessa
hirsirakennuksessa
Näyttelyt kesällä 2019:
4.6. - 16.6.
Jokioisten varhaiskasvatuksen taidenäyttely
18.6. - 7.7. 		 Kuhankosken killan kesänäyttely
9.7. - 28.7. 		 Tapuliryhmän kesänäyttely
30.7. - 11.8.
Saa koskea! Saa ihastua! Saa vihastua!
		
Tarja-Liisa Salon ja Mari Metsämäen grafiikkaa ja
		pehmoveistoksia
Tulossa lisäksi sarja elävän musiikin iltoja Tapulimakasiinissa
taiteen keskellä.
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Avoinna 4.6. - 12.8. Ti - su klo 11 - 18.
Juhannusaattona 21.6. suljettu ja ma 24.6. avoinna.
Vapaa pääsy! Osoite: Kirkkotie 2, Jokioinen
www.jokioinen.fi

Pappilamuseo

22

1800-luvun maalaispappilan tunnelmaa
Vuonna 1800 valmistuneen kappalaisen pappilan rakennutti Jokioisten
kartanon omistaja, vapaaherra Ernst Gustaf von Willebrand.
Pappilana, lukkarin puustellina ja asuntoina toiminut rakennus avattiin
museona vuonna 1959. Museo kuuluu ensimmäisiin omalla paikallaan
sijaitseviin pappilamuseoihin.
Kokoelmassa on lisäksi Miina Sillanpään muistoesineitä. Museokokonaisuuteen kuuluvat pappilan lisäksi kaksi aittaa, savusauna ja lato.
Kesän erityisnäyttelynä Vanhojen konvehtirasioiden lumoa
Avoinna: 8.6. – 1.9.2019 la ja su klo 13 – 18.
Juhannuspäivänä 22.6. suljettu.
Opastus ja ryhmäkäynnit sopimuksen mukaan.
Vapaaehtoinen pääsymaksu
Osoite: Vaulammintie 2
www.jokioinen.fi
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Jokioisten

kirkko

Yksi Suomen vanhimmista puukirkoista
Tammelan kappeliksi vuonna 1631perustetun Jokioisten kirkon on rakennuttanut Johan Jesperinpoika Kruus. Alkuperäisestä kirkosta on jäljellä enää vain hirsiseinät ja lattian alla olevat haudat. Kirkon uudistus
toteutettiin vuonna 1862 lääninarkkitehti A. Edelfeltin piirustusten mukaan. Samassa yhteydessä jyrkkä katto sai nykyisen torninsa.
Kirkko on yksi Suomen vanhimmista ympärivuotisessa käytössä olevista puukirkoista. Kirkon taalalaismallinen kellotapuli on rakennettu kirkon
perustamisen aikaan.
Kesäaikaan kirkko on auki arkipäivisin hautausmaan työntekijöiden
työaikana. Muuten sopimuksen mukaan.
Osoite: Kirkkokuja 143, 31600 Jokioinen
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Tiedustelut: puh. 03 424 0100 (kirkkoherranvirasto)

Jokioisten

sotaveteraanien
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perinnetilat

Asemasodan aikana valmistettuja puhdetöitä
sekä muuta sotavuosiin liittyvää aineistoa.
Avoinna joka kuukauden kolmas keskiviikko klo 11–14,
ei pyhä- ja juhlapäivinä. Myös muulloin sopimuksesta.
Muina aikoina tilojen esittelystä voi sopia seuraavien henkilöiden
kanssa:
Simo Sääksi, 050 5958 666,
Inkeri Koskela, 040 5130 793
Stiina-Liisa Pirkkamaa, 050 5925 863.
Osoite: Jokioisten Tietotalo, Humppilantie 9 A.
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Jokioisten

Museorautatie
Jokioisten Museorautatie sijaitsee
Lounais-Hämeessä, Jokioisten ja
Humppilan kuntien alueella.
Museorautatie on osa vuosina 1898 – 1974 toiminutta kapearaiteista Jokioisten rautatietä, joka kulki Forssasta Jokioisten kautta Humppilaan.
Höyryjunassa matkailijalla on mahdollisuus kokea entisajan matkustamisen
tunnelma, kiireetön matkanteko, höyryveturin äänet ja tuoksut, matkustajavaunujen III luokan puiset penkit sekä hitaasti ohilipuva maalaismaisema.
Höyryjunien kulkuaikataulut ja -päivät, resiinan vuokraus, museon aukioloajat ja pilettien hinnat selviää nettisivulta.
Kapearaidemuseo, kesäkahvila sekä resiinavuokraus Minkiön asemalla
avoinna 13.5.-30.8.
Osoite: Kiipuntie 49, Minkiö

30 www.jokioistenmuseorautatie.fi
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Tietotalon näyttelyti

Pehkonen

26

Pehkonen kesän 2019 näyttelyt
1.4. - 3.5.
6.5. - 31.5.
3.6. - 28.6.
1.7. - 31.7.

Jokiläänin kansalaisopiston kuvataideryhmät
Maalauksia ja grafiikkaa. Marija Partanen-Vainio
Maalauksia ja keramiikkaa. Tuula Katajisto
Valon välkähdyksiä Kehitysvammaisyhteisön
valomaalaustyöpajoissa syntyneitä teoksia.
kulttuuriyhdistys Kuvio.
12.8. - 30.8. Osaavat opettajat XIV. Jokiläänin kanslaisopisto
Tietotalon ravintolasalia koristaa keramiikkataiteilija, professori
Heljä Liukko-Sundströmin suurikokoinen seinäteos Tiedon valo.
Osoite: Humppilantie 9 A.
Avoinna: Tietotalon aukioloaikoina ma–pe klo 7.30–16.15.
Vapaa pääsy!
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Elonkierron

Makasiinikahvila
Juo kiireetön pullakahvi tai nautiskele tuutti!
Tuet samalla paikallista nuorisotyötä. Kiitos!

Tunnelmallinen teehuone sijaitsee entisessä
Ferrarian tehtaanjohtajan talossa

Kesäkuu 2019 ke 5.6 - to 20.6
ke - to klo 13 - 18 ja pe - su klo 10 - 15
Juhannuksena pe 21.06. - la 22.6. KIINNI
Ajalla su 23.6. - su 30.6. auki ma - to klo 13 - 19 ja pe - su klo 10 - 17

Jokioinen Teehuone on suosittu iltapäiväteen nauttimispaikka entisessä Ferrarian tehtaanjohtajan talossa Jokioisilla. Teetä englantilaisittain
perinteellisistä vintage-teekannuista ja posliinikupeista. Teen lisäksi on
tarjolla kotitekoisia, englantilaisten reseptien mukaisesti valmistettuja
leivonnaisia ja kerrosvoileipiä.

Heinäkuu 2019 ma 1.7. - ke 31.7. (auki joka päivä)
ma - to klo 13 - 19 ja pe - su klo 10 - 17
Elokuu 2019 to 1.8. - su 11.8
ke - to klo 13 -18 ja pe - su klo 10 - 17
ma 12.8. - su 25.8. vain viikonloput la - su klo 10 - 15
Lisäksi avoinna ainakin teemailtoina.
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Teehuone

Ryhmille avoinna sopimuksen mukaan.
Huomioithan, että kahviossamme maksuvälineeksi käy vain käteinen!
Etukäteen ilmoitetut ryhmät voidaan sopimuksen mukaan laskuttaa.

RAVINTOLAT JA KAHVILAT

RAVINTOLAT JA KAHVILAT
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Avoinna kesäsunnuntai-iltapäivisin, kesäkuun alusta syksyyn,
klo 12-17. Muina aikoina tilauksesta. Seuraa tarkempia aukiolotietoja
Facebookissa.
Humppilantie 4, 31600 Jokioinen, p. 0400383459 / Tarja-Liisa McCartney
Jokioinen Tearoom
Jokioinen Tearoom. Real English afternoon teas in vintage bone china
cups, served with home-made scones and cakes. Also a small shop with
antiques and vintage items. Open on summer Sunday afternoons from
the beginning of June till the autumn, 12-17.
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Café
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Kamreeri
Kunnantalon lounasravintola
Café Kamreeri
Keskuskatu 29 A, Jokioinen
Avoinna: ma–pe klo 8.30 – 14.30
Lounaslista nähtävillä
www.wendla.fi

Wendla
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Meheviä makuja arkeen ja juhlaan
Kahvioravintola Wendlan herkullinen lounaspöytä katettuna arkisin
klo 10.30–14.00. Lounaslistamme on nähtävillä kotisivuillamme. Kauttamme myös kattavat catering- ja pitopalvelut historiallisessa Tietotalon
miljöössä sekä muissakin tiloissa.
Kahvioravintola Wendla
Jokioisten Tietotalo
Humppilantie 9, 31600 Jokioinen
Puh. 040 849 1395
info@wendla.fi
Avoinna arkisin klo 8.30–14.00, muulloin sopimuksen mukaan.
www.wendla.fi
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Ferraria

Seo

Palveleva huolto-asema

Monttu

• Maistuva kotiruoka lounas arkisin
• Aina Tilauksesta valmistettavat x-meal ja talon hampurilaiset sekä
muut herkulliset grilli tuotteet
• Autodude tuotteet kattavasti
• Korjaamotarviketukun edustus
• Ti-halli
Osoite
Keskuskatu 17, 31600 Jokioinen
puh. 050 567 1824

RAVINTOLAT JA KAHVILAT
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Ravintola
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Monipuolinen ruokalista ja viikonloppuisin
menoa ja meininkiä
Arkipäivisin lounasaikaan runsas ja maittava buffetlounas sekä
lista-annokset.
Viikonloppuisin pubin puolella elämää, perjantaisin karaokea,
useana lauantaina livetanssimusiikkia.
Osoite
Keskuskatu 15, Jokioinen
puh. 03 438 2700

Kesällä avoinna:
ma–to klo 10-24, keittiö klo 10:30-22
pe
klo 10-04, keittiö klo 10:30-22
la
klo 10-04, keittiö klo 11:30-22
su
klo 10-24, keittiö klo 11.30-22

www.ravintolaferraria.com
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MAJOITUS

RAVINTOLAT JA KAHVILAT
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”Maun verran parempi”

Leipä

Jokioisten Leipä on vuonna 1983 perustettu perheyhtiö, ollen tällä hetkellä Jokioisten suurin yksityinen työnantaja n. 100 työntekijällään.
10-tien varrella Jokioisilla sijaitsevassa leipomossamme on myös tehtaanmyymälä-kahvio, jossa voit ostaa mukaan, tai herkutella paikanpäällä MAUN VERRAN PAREMPIA leipomotuotteita, sekä Kartanon
Meijerin herkuttelujuustoja ja jäätelöitä.
Avoinna
ma–pe klo 6–17
la
klo 8–14
su
suljettu

Aamiainen arkisin
klo 6–9
Lounas arkisin
klo 11–13

Mökki

n
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Kesäpaikka kaikille
rauhaa ja vanhanajan tyyliä rakastaville
Kallion laella päivä- ja ilta-aurinko lämmittää ja voit nauttia maaseudun
rauhasta omenapuiden ja marjapensaiden ympäröimänä. Ruusut reunustavat kalliota. Iso nurmipiha ja kalliokumpareet houkuttelevat lapsiperheen pihaleikkeihin.
Mustikka- ja puolukkametsälle pääset suoraan pihasta. Mökkipihasta
löytyy punainen vanha navetta, jossa säilyvät vaikkapa polkupyörät sateelta suojassa.
Tiedustelut: Satu Nurmi, puh. 040 841 7266 ja Ville Nurmi,
puh. 0500 428 629

Jokioisten Leipä Oy, Leivänkuja 1, 31600 Jokioinen, puh. 03 424 1029
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www.jokioistenleipa.fi

www.nurmenmokit.fi
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Hunajakoto B&B
Idylliset puitteet viihtyisään majoitukseen
Jokioisten keskustan tuntumassa.
Tämän tunnelmallisen talon toinen kerros on majoittujien käytössä. Makuuhuoneita on kolme ja jokainen niistä on sisustettu tunnelmaltaan ja väritykseltään omanlaisekseen viimeistellyksi ja viihtyisäksi kokonaisuudeksi.
Jokaisessa huoneessa on parisänky ja mahdollisuus lisäsänkyihin. Näin
ollen huoneet muuntuvat 1-4 hengelle. Yhteisinä tiloina olohuone/keittiö,
kylpyhuone wc:llä sekä erillinen wc.
Varustus: jääkaappi, astianpesukone, mikroaaltouuni, kahvin- ja vedenkeitin, leivänpaahdin, astiat, silitysrauta, tv, dvd ja wlan.
Hunajatie 6, Jokioinen, 040 840 4647 / Elise Anttinen
info@hunajakoto.com, elise.anttinen@surffi.net
www.hunajakoto.com
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Kuuman

Maatilamajoitus

36

Maatilamajoitusta ja leppoisaa tunnelmaa
Maatilamajoitusta Kuuman kylässä, ison hevostallin läheisyydessä.
Majoitustaloissa on kolme kuuden hengen huoneistoa, joissa kahdessa
keittovälinein ja astioin varustettu keittiö.
Kuuman maatilamajoitus tarjoaa ympäri vuoden puitteet myös erilaisille
tapahtumille ja kokouksille.
Pihapiirissä oleva Vanha Talli soveltuu kesällä häiden ja muiden juhlien
viettoon.
Yhteystiedot
liisa.niemi@airtouch.fi tai puh. 0500 957 296 / Liisa
Tarkempaa tietoa löydät nettisivuiltamme
www.kuumankartano.fi

41

Elämää

Jokioisilla!
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