Rusun reitti -luontopolku

”Pellot vainiot, metsät mainiot, Rusun laavu ja kalliot sen.
Kun siellä viivähtää, arki taakse jää, tuli nuotion kun lämmittää.
säv. Asfalttikukkia

Kesäisin on mukava patikoida 3 ja 5 km luontopoluilla, ja hengähtää laavulla tai lähteellä luonnon ääniä kuunnellen. Alueen kartan saat tarvittaessa Lantula-talolta. Maastot sopivat erittäin hyvin suunnistukseen. Talvisin Rusun reitillä on 3 ja 5 km ”Pertsan”
hiihtoladut.
Laavulle pääset…

Rusun laavulla mieli lepää,
olet metsän keskellä.
Tunnet metsän tuoksut.
Tuuli humisee puiden latvoissa.
Voit kuulla niiden havinassa
metsän haltijan kutsun. Voit
nähdä oravan puuhissaan tai
muita metsän asukkaita.

Maahiset ja tontut ovat asettuneet
elelemään kallion koloihin.
Jos kuulostelet tarkasti, saatat
kuulla keijukaisten laulua,
varsinkin jos sinulla on
lapsia mukanasi. Ota avoin mieli ja
lähde luonnon syliin.
Siellä on hyvä olla.

…Lantula-talolta patikoimalla Hallanperän lähteen
ohi, yli Ohrankankaan korkean ja sammaleen peittämän vuoren. Patikkamatkaa laavulle on noin kolme kilometriä.

Matkalla koet…

…luonnon monimuotoisuuden. Lantula-talolta polku
on merkitty keltaisin kolmioin ja suuntanuolilla. Pääset laavulle myös autolla noin sadan metrin päähän.
Lantula-talon palvelut ryhmille:
• Voit tilata Lantula-talolta lounaan, kahvit tai laavulla
lämmitettävän Karhunkämmenen mukaasi ja nokipannukahvit.
• Saat myös tarvittaessa oppaan joka kertoo kylästä ja
sen elämästä.
• Jos haluat oppaan sieni- tai marjaretkille pyrimme
senkin järjestämään.
• Voit myös yöpyä edullisesti lattiamajoituksessa talolla
tai asuntovaunussa talon pihamaalla.
• Voit myös tulla viettämään luokkasi kanssa leirikoulupäivää.
• Sopii hyvin myös työhyvinvointipäiväksi palveluilla tai
ilman.

Lantula - Tutustuminen
historialliseen maalaismiljööseen!
Ohjelma:
Klo 10:30
Kokoontuminen Lantula-talolla, jossa
opas kertoo talon historiasta.
Kesto 35-60 min. Opastuksen jälkeen lounas noutopöydästä Lantula-talolla, Vatajantie 396
Lantula on valittu Pirkanmaan vuoden 2012 kyläksi. Lantulan seudun kyläyhdistyksen
päätoimipaikka on entinen koulu - Lantula-talo, jossa kyläyhdistys järjestää monenlaista toimintaa kaikenikäisille. Perjantaisin Lantula-talolle katetaan kyläyhdistyksen
ahkeran talkooporukan toimesta herkullinen noutopöytä. Noutopöydän ruuat on
valmistettu läheltä tulleista ja puhtaista kotimaisista raaka-aineista.

Klo 12:30
Siirrymme ”tilamuseoon” Linkillä, Vatajantie 413, jossa opas kertoo Linkin tilan historiasta. Opastuskierroksen kesto n. 60 min.
Lopuksi pullakahvit tilalla. Lähtö takaisin
kotipaikkakunnille kahvituksen jälkeen.
Museossa on pihapiirin luhdissa ja vanhassa päärakennuksessa esillä laaja kokoelma
mielenkiintoisen historian omaavia maatalouteen ja elämiseen liittyviä esineitä.

Hinta 14 €/hlö,
eläkeläiset 12 €

perjantaisin.
Pyydä tarjous

lantulatalo@gmail.com tai 0500-232016
Vatajantie 396, Sastamala
www.lantula.fi

(Hinta sisältää
edellä mainitut opastukset, lounas
ja pullakahvit)

Muina päivinä
edellyttää vähintään
15 hengen ryhmää.

Tiedustelut
ja
varaukset:

Lisämaksusta
kuljetus ryhmille
Sastamalan
keskustasta.

Leena
Virri-Hanhijärvi 050366 6953,
virri.leena@gmail.com

