


Pälkäneen kulttuurireitti -hanke 
on kerännyt, koonnut ja taltioinut kasaan neljä
erilaista kulttuurireittiä Pälkäneen alueelle. Digitaalisesti 
opastetut, tarinallistetut kulttuurireitit vievät kuulijansa 
matkalle Pälkäneen kulttuurihistoriaan ja sen 
mielenkiintoisille poluille.

Reittejä on yhteensä neljässä paikassa: Pälkäneen 
keskustassa Onkkaalassa, Laipanmaan 
erämaametsässä, Kukkia-järven kainalossa Luopioisissa 
sekä koko Pirkanmaan maukkaimmissa maisemissa 
Laitikkalassa. Jokaisella reitillä on oma teemansa ja 
tarinansa. Ne ovat fiktiivisiä ja dramatisoituja, mutta 
tositapahtumiin ja oikeisiin henkilöihin perustuvia. 

Reiteillä on kohteita, joiden tarinat pystyy  
kuuntelemaan älylaitteelta:  

• kirjoittamalla internetselaimeen   
tarinasoitin.fi/onkkaalankulttuurireitti 
tarinasoitin.fi/laipanmaankulttuurireitti 
tarinasoitin.fi/laitikkalankulttuurireitti 
tarinasoitin.fi/luopioistenkulttuurireitti 

• lataamalla sovelluskaupasta StoryPlayer -sovelluksen 

• lukemalla QR-koodin reitin varrella olevasta 
opastaulusta

Maastossa kulkiessa tarinat kannattaa kuunnella 
kuulokkeiden kautta. 

Hanke on saanut rahoitusta EU:n maaseuturahastolta 
ja Leader Pirkan Helmeltä.



Onkkaalan kulttuurireitti
Muistomerkintie 13
36600 Pälkäne

Reitin pituus: 2 km 

Aika: 1,5 h
 
Vaikeustaso: Helppo, esteetön

Reittimerkinnät: Reitin varrella on 
Pälkäneen kulttuurireitit -opastauluja

Lähde mukaan kävelemään 
yhdessä kahden sotilaan kanssa 
halki Pälkäneen, halki ajan ja sen 
kerrostumien. Matkan varrella 
kohdataan tutun oloisia henkilöitä 
ja kuullaan mielenkiintoisia tarinoita. 
Reitti kulkee Kostianvirran taistelun 
muistomerkiltä läpi Pälkäneen 
keskustan, idyllisen kaunista 
Kankilantietä pitkin kohti Pyhän 
Mikaelin kirkkoa, eli rauniokirkkoa. 

Tällä reitillä Pälkäneen keskustaan 
liittyvä uniikki historia, vauhdikkaat 
käänteet ja unohtumattomat ihmiset 
kertovat tarinaa, joka tekee varmasti 
vaikutuksen.
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Laipanmaan 
kulttuurireitti
Teivaantie 744
36430 Kangasala

Reitin pituus: noin 4 km

Aika: 2,5 h

Vaikeustaso: Soveltuu myös 
aloittelijoille. Matkan varrella 
on muutamia nousuja, joissa 
kivet ja juuret saattavat olla 
sateisella kelillä liukkaita.

Reittimerkinnät: 
Reitti on merkitty muiden 
Laipanmaan reittien tavoin 
sinipäisillä merkkipaaluilla ja 
vaihtelevasti myös sinisillä 
kuitunauhoilla tai maalijäljillä. 

Reitin varrella on Pälkäneen 
kulttuurireitit – opastauluja.
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Laipanmaan kulttuurireitti kertoo tarinalliseen tyyliin juttuja 
Laipanmaan kiehtovasta historiasta ja siellä asuneista 
legendoista. Mukana on tarinoita Laipanmaan erakosta 
Nestorista, Verkkojärven Matista, joka pelkäsi tulta ja 
sammakoita, sekä yleisesti elämästä ja elosta Laipanmaan 
erämaametsässä. Metsä on kuhissut elämää ja se on 
ollut koti monelle. Laipanmaan kulttuurireitti on halunnut 
kunnioittaa metsäalueen historiaa ja säilöä sen tarinoita 
kuunneltaviksi tulevillekin sukupolville.

Astu metsään, ja kuuntele sen tarinaa!



Laitikkalan kulttuurireitti
Kuisemantie 41 (tai) Kissalammintie 53, 
36660 Pälkäne

Reitin pituus: 1,5 km

Aika: 1 h

Vaikeustaso: Helppo, esteetön

Reittimerkinnät: Reitin alku- ja 
loppupäässä on Pälkäneen 
kulttuurireitit -opastaulu

Pälkäneen Laitikkalasta löytyy 
Pirkanmaan maistuvimmat maisemat, 
joihin pääset uppoutumaan 
kulttuurireitin ansiosta aivan uudella 
tavalla. Laitikkalan kulttuurireitti 
on aisteja avaava kokemus. Reitillä 
kuulet tarinoita, runoja, äänimaisemia 
ja musiikillisia elementtejä, joiden 
kaikkien tavoitteena on avata aistit 
elämyksille, mitä elämä ja myös 
Laitikkalan makukylä tuottaa. 
Tavallisinkin ruisleipä voi muuttua 
huikeaksi elämykseksi, kun sen näkee, 
tuntee, haistaa ja maistaa. 
Reitin voi aloittaa kummasta tahansa 
aloituspisteestä.

Tervetuloa aistien kyllästämälle 
matkalle Laitikkalaan!
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Kissalammintie 53, 
36660 Pälkäne



Luopioisten 
kulttuurireitti

Luopioisten kirkonkylän 
uimarannan pysäköintialue
Rajalantie 26
36760 Luopioinen

Reitin pituus: 3 km

Aika: 2 h

Vaikeustaso: Helppo, kohteelle 
9 Mikkelinmäen torpparimuseo 
kuljetaan kapeaa metsäpolkua 
pitkin.

Reittimerkinnät: Reitin varrella 
on Pälkäneen kulttuurireitit 
-opastauluja
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Luopioisten kulttuurireitti alkaa kuvankauniin 
Kukkia-järven rannan tuntumasta. Kuunnellessa 
tarinaa voi nähdä sielun silmin, kuinka puiset 
joutsenet lipuvat pitkin kimaltelevaa järvenselkää 
pitkin kohti venetalaita. Lauri ja Liisa hyppäävät 
kirkkoveneen kyydistä pois ja hiukan arastellen 
alkavat yhteisen matkan kohti kirkkoa 
kävellen pitkin vehreää rantapolkua eteenpäin. 
Menneisyydestä poiketaan myös tähän päivään, 
kun matkan varrella päästään seuraaman Mikon 
matkaa kulttuurireitillä. 

Minkälainen onkaan tämän Luopioisten 
kulttuurireitin kävijän jatkumo?



Lähdeluettelo:
Kuuliala Wilho-Kustaa, Vanhaa Pälkänettä, 1946

Kujala Antti, Miekka ei laske leikkiä.  
Suomi suuressa pohjan sodassa 1700—1714, Helsinki 2001

Hirvikallio Seija, Myttäälän kartano: 
Säätyläiselämää ja maanviljelystä Pälkäneellä

Tiililä, Paul
konkordia-liitto.com
Kankila, Jyri
Relas, Jukka
Sirén, Ulla
Pyysalo, Marketta
Vaismaa, Pyry
 
Koistinen Viljo, Savolainen Jyrki: 
Elämää Laipanmaassa, 1996
 
Rönnvikin viinitila
Toim. Uotila Kirsti, Kyllön kylät – 
muisteluksia Laitikkalasta ja Vuolijoelta, 2006
Maula, Erkka
 
Riihiranta, Tomi
Kukkia-Seura ry, Luopain lomassa, 
Kertomuksia Luopioisten seudulta, 2017


