Platser värda ett besök i Storkyro
Kyrö Destillery, rundvandring på destilleriområdet,
Kyrö kök eller shopping. Oltermannintie 6.
Öppet ti-fre klo 12–19,
rundturer på destilleriet (10 €) startar klo 13.30 och 16.30.
Lördagar öppet klo 12–22
med rundturer klo 13.30, 16.30 och 12.30. Tasting (20 €) efter rundturen.
Gruppreserveringar visit@kyrodestillery.com
Kyrö kök erbjuder somrig street food samt en lite exklusivare meny.

FIINI NATURALLY CAFE & LIFESTYLE SHOP Oltermannintie 7
Öppet under marknadshelgen fre 11–18.30, lö 11–17.30 och sö 12–17.
Juha Koskela Design håller öppet på fre13.8 (12–17) och lö 14.8 (12–22)
enligt Kyrö Destillerys tidtabell. Oltermannintie 6.
Orisbergs sommarcafé, Åbergintie 64, Orisberg
Öppethållning under marknadsveckoslutet:
Fredag 13.8 klo 18–22
Lördag 14.8 klo 8–22 (frukost klo 8–10 8 €/pers, sopplunch klo 12–15 7 €/pers)
Söndag 15.8 klo 9–19 (frukost klo 9–10.30 8 €/pers, sopplunch klo 12–15 7 €/pers)
Sommarkyrka klo 13

Minnesmärke över slaget vid Napo (1714) Pohjankyröntie 28
År 1920 uppfördes i Napo ett monument planerat av Matti Björklund-Visanti.
Leväluhta vattengrav
I Storkyro finns Leväluhta, ett vattengravfält från järnåldern som enligt de arkeologiska
undersökningarna använts till att begrava främst kvinnor och barn under perioden 300–800 e.kr.
Man har bl.a hittat smycken, en sällsynt bronskittel, och ca. 75 kg ben. En del av fynden finns
utställda på Finlands Nationalmuseum.
Det är ca. 10 km från marknadsområdet till Leväluhta. Du hittar museiverkets skyltar längs
riksvägen till platsens adress, Leväluhdantie 70. Där finns en liten parkeringsplats, varifrån det är
ca. 400 m längs en skogsstig till vattengraven. Platskoordinaterna: EUREF-FIN (ETRS-TM35FIN):
6988586, 258713
Flyktbastun
Ventäläntie 708, Storkyro
Ett lönnpörte från Stora ofredens tid i Laurinlaakso. En skylt med St Hanskorset utmärker rutten till
sevärdheten. Sväng mot sydost, kör längs med grusvägen ca. 900 m till en liten svängningsplats. Från
skylten går man ca. 600 m längs en skogsstig till lämningarna av lönnpörtet från 1700-talet. Platsen
invid kommunens nätverk av vandringsleder. Patskoordinaterna: EUREF-FIN (ETRS-TM35FIN): 6987066,
259825

Tuomaanmäki, gravrösen från bronsåldern
Ventäläntie 669, Storkyro
Stigen till grillplatsen är ca 1.2 km lång. 100 m nordost om grillplatsen, högt uppe på ett slät
bergsklack, finns en jättegryta. Längs med Patikka-vandringsleden är det 2,5 km österut mot
Flyktbastun i Laurinlaakso. Skyltar, vindskydd och grillplats. Platskoordinater: EUREF-FIN (ETRSTM35FIN): 6988586, 258713
Storkyro vandringsnätverket Patikka och mobilspelet Tarinapolku
Tilläggsinfo: https:isokyro.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/liikunta/luontoreitit/

