
Kammi-kylä
Kammi-kylän rakennuksissa ei vatupassilla 
ole ollut virkaa ja yksityiskohdissa riittää 
ihastelemista. Kohteessa on myynnissä 
Kammi-kylän tervaa. Saunat lämpiävät 
tilauksesta. 

Osoite: Jokelantie 32, Nummijärvi 
Aukioloajat: Sovi ryhmäsi vierailusta 
040 764 4305/Erkki Kalliomäki 
Hinta: Vapaaehtoinen pääsymaksu

Karvian kirkko  
ja ulkomuseoalue
Kirkon upeat yksityiskohdat hivelevät 
sielua ja ulkomuseoalue herää eloon, kun 
paikalle ilmestyvät asukkaat erilaisten 
töidensä pariin. Kotiseutumuseosta löytyy 
noin 2000 esinettä.

Osoite: Kylä-Karviantie 12 / Isomäenkatu, 
Karvia 
Aukioloajat: Kirkko avoinna kesä-elokuus-
sa päivittäin klo 9–15. Kotiseutumuseo 
avoinna sopimuksen mukaan. Sovi ryhmäsi 
vierailusta info@taiteidenreitti.fi. 
Hinta: IlmainenAlpon savanni

Alpon savannilla tuntuu, että kierrätys- 
materiaaleista tehdyt eläimet voivat  
milloin tahansa herätä eloon.

Osoite: Sarantie 672, Kauhajoki 
Aukioloajat: Avoinna keväästä  
syksyyn klo 10–20. Sovi ryhmäsi  
vierailusta alponsavanni@gmail.com  
tai 050 308 9304/Loviisa Kautiainen 
Hinta: Vapaaehtoinen pääsymaksu

Kulttuurikeskus Skantz
Kulttuurikeskus Skantzissa voit nauttia 
esityksistä, konserteista ja näytöksistä 
talkootyönä rakennetussa hirsikatso- 
mossa. Leirituvassa on näyttely Kyrö  
Skantzin historiasta.

Tutustu tapahtumiin:  
willikarvia.fi/tapahtumat

Osoite: Karviantie 720, Kantti 
Aukioloajat: Tapahtuma-aikojen ulko- 
puolella alueella voi vierailla vapaasti. Sovi 
ryhmäsi vierailusta info@taiteidenreitti.fi. 
Hinta: Tapahtumat maksullisia.

Koe ainutlaatuinen 

Taiteiden reitti  
Kammista  
Skantziin
Kauhajoen ja Karvian kuntien alueella sijaitsevan 
reitin jokainen kohde on oma tarinansa – oma maa-
ilmansa. Jokainen kohde on täynnä yksityiskohtaista 
ja uniikkia taidetta. Ainutlaatuiset kohteet tarjoavat 
sinulle matkan, jolla ei hämmästelystä tule loppua.

Taiteiden reitillä pääset vierailemaan viidessä 
upeassa kohteessa: Kammi-kylässä, Alpon 
savannilla, Annen Taidekahvilassa, Karvian 
kirkossa ja ulkomuseoalueella sekä  
Kulttuurikeskus Skantzissa.

Reitin pituus Kammi-kylästä Kulttuuri- 
keskus Skantziin on 37 kilometriä.  
Voit kulkea reitin myös toisinpäin tai 
vierailla yksittäisissä kohteissa.

Reitti soveltuu erinomaisesti  
ryhmille. Pääset kohteisiin  
vaivattomasti linja- 
autolla tai muilla  
kulkuneuvoilla.

Annen Taidekahvila
Annen Taidekahvilassa voit nauttia kauniista 
taiteesta, ainutlaatuisesta ilmapiiristä sekä 
makuaisteja hyväilevistä tarjoiluista.

Osoite: Sarapohjantie 173, Sarvela 
Aukioloajat ja hinta: Alle 10 henkilön  
ryhmät voivat vierailla aukioloaikojen  
puitteissa omatoimisesti (tarkasta  
aukioloajat www.annemattila.fi).  
Sovi ryhmäsi vierailusta  
annentaidekahvila@gmail.com tai 
0400 857 385/Tarja Hietikko.

Soveltuu  
ryhmille!

Pituus  
37 km

Taiteiden reitti  Kammista Skantziin  on virallinen  matkailutie!

taiteidenreitti.fi Tiedustelut:  
info@taiteidenreitti.fi
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