Pohjaslahti
Aitoja elämyksiä maaseudun rauhassa, tanssilavan tunnelmaa,
aittaromantiikkaa, puhdasta luontoa ja hiljaisuutta, makuja ja
muistoja luonnonkauniilla Pohjaslahdella, Tarjanneveden
syleilyssä

Luonnonrauhaa ja hiljaisuutta

Kyläpubissa menoa ja meininkiä

1. Vireä kesäpaikkakunta
Pohjaslahti, helmi Pohjois-Pirkanmaalla, on suosittu kesänviettopaikka Näsijärven Tarjanneveden
rannalla. Kylän väkiluku moninkertaistuu kesällä kesäasukkaiden saapuessa. Talvellakin täällä on
varsin vilkasta seura-, yhdistys ja muuta harrastustoimintaa kuin myös monipuolisia matkailu-,
hyvinvointi- ja muiden palvelualojen yrittäjiä toivottamassa tulijat vieraanvaraisesti tervetulleiksi !

Juhannuskisat Urheilukentällä

Heinämarkkinat Kylätalolla

2. Monipuoliset tapahtumat
Ollakseen suhteellisen pieni kylä, Pohjaslahdella on varsin vireää kylätoimintaa ja paljon
kylätapahtumia: on Juhannusjuhlat Heikintuvalla, Heikintori, sitten Heinämarkkinat,
Vehkakosken rantatanssilava mm. huippusuosittuine Metsäiltamineen, ja monet muut
kesätapahtumat. Pohjaslahti onkin valittu Pirkanmaan vuoden kyläksi 2009.

Vehkakosken rantatanssilavan tunnelmaa

Metsäiltamista

3. Luontoa ja kulttuuria
Luonnonkauniilla Pohjaslahdella on runsaasti retkikohteita ja nähtävää niin luonnossa kuin
muuallakin. Yksi Hämeen kauneimpia maisemia, Salussärkkä, sijaitsee täällä - PienoisPunkaharjuksikin kutsuttu Suomen toiseksi komein harjumuodostelma. Pohjaslahden
luonnolle ovat ominaisia muutkin harjumuodostelmat, kumpuilevat vaaramaisemat joilta avautuu
näkymiä pitkälle vesistöihin, ja nämä pitkät, syvät, jääkauden aikaiset järvimaisemat jylhine
kalliorantoineen. Luonnossa vaellellen voi tutkia muitakin jääkauden merkkejä. Täällä on tehty
myös runsaasti muinaishistoriallisia löytöjä.
Näsijärven Runoilijan reitin kauneimpien maisemien sanotaan sijaitsevan juuri täällä: RuovesiPohjaslahti-Virrat -välillä. Noin 30 km säteellä sijaitsevat sopivasti myös niin taidekaupunkimme
Mänttä-Vilppulan kuin naapureidemme Virtain, Ruoveden ja Keuruun Haapamäenkin monet niin
luonto- kuin kulttuurikohteetkin.

Salussärkkä

Tarjanne-laiva

4. Kohteet kylästä Pohjaslahti
Heikintuvan kotiseutumuseoja kahvilassa voit paistaa
makkaraa luonnonkivitakan
loimussa !
Heikintuvalla järjestetään
kesäisin Juhannusjuhlat, ja
läheisellä Urheilukentällä
lasten kisat. Myös Heikintorin
markkinat pidetään täällä.

Pohjaslahden Kylätalo (entinen kunnantalo) on virkeä kerhojen ja eri harrastajaryhmien
kokoontumispaikka. Lasten päivähoitopaikka ja kirjasto toimivat kylätalon tiloissa.
Marttapunttiakin täällä on. Heinäkuun lopulla pidettävät Heinämarkkinat keräävät väkeä
pitkästäkin matkaa.
Pohjaslahden entinen kyläkoulu sijaitsee
näkyvällä paikalla mäen päällä. Koulu on
edelleen vilkas vallankin eri liikuntaryhmien
harrastuspaikka, niin kesät kuin talvetkin.
Talvitapahtumassa (2016) on pulkkamäki,
makkaranpaistoa ja muuta mukavaa.
Koulun mäellä on talvella jääkiekkokaukalo ja
ympäristössä valaistu hiihtolatu.
Ja pihalla on lasten leikkikenttä monipuolisine
kiipeilytelineineen ja muine leikkivälineineen.

Täällä voit harrastaa pelejä, jumppaa, zumbaa, shindoa, aikidoa ja vaikka mitä ! Myös hierontaa
ja muita hyvinvointipalveluja kylältä löytyy.

Pohjaslahden laivarantaan on rakennettu hyvä
vierasvenesatama. Lahden poukaman voikin
kesällä nähdä olevan täynnä niin pieniä kuin
isojakin aluksia. Laivarannassa on myös
uimaranta ja grillipaikka.
Tampereelta on vesitse matkaa tänne 70 km.
Voit tutustua Pohjaslahteen myös osin veneillen,
osin pyöräillen. Näsijärvireitin polkupyöräreitti
kulkee tätäkin kautta.

Pohjaslahden kirkko (v. 1931, arkkit. Kauno
Kallio) sijaitsee korkealla kallioisen mäen
päällä näköaloin alas laakson kylätaajamaan ja
pitkälle vesistöille. Vähän matkan päässä
sijaitsee hyvin hoidettu hautausmaa, jolla on
myös sankarihauta ja -patsas, luonnonkauniilla
paikalla, Majajärven rannalla.

Kangaskosken myllymuseo..

Pohjaslahden kirkossa on hyvä
Kyläkuorommekin pitää konsertteja.
Juhlavaa täällä on vihkitilaisuuksiakin pitää.
Kirkon on sanottu olevan Suomen ainoa
tanskalaismallinen kirkko ja se on suojeltu
valtakunnallisesti arvokkaana kohteena.

...on ihastuttava miljöö, jossa... ...voi nähdä myös ITE-taidetta

Salussärkkä, 2 km pitkä
harjumuodostelma kahden
järven välissä on yksi Hämeen
kauneimpia maisemia. Sitä
jatkaa joidenkin kilometrien
päässä oleva Rantalansärkkä
(kuvassa).

5. Muuta tarjontaa

Kylän väki toivottaa
vierailijat lämpimästi
tervetulleiksi viihtymään ! Kuvassa
Egyptin tilan emäntä
Kirsi-Maaria.

'Kyläpubimme' Ravintola
Wanhan Vankan – keidas keskellä
kyläämme - suojaisalla terassilla
maistuu niin pizza kuin
huurteinenkin ja muukin kesäpäivän virkistykseksi. Venesatamastakaan tänne ei ole pitkä
matka.

Kesän alussa kylän raitilla on kesän
avajaismarkkinat, mukana menossa
mm. Maalaispuoti, kirpputori ja
Wanha Vankka sekä kylän seurat
yhteisvoimin.

6. Maalaisromantiikkaa ja eksotiikkaa

Yksi kylämme nähtävyyksiä on Vehkaniemen talonpoikainen, punamultainen pihapiiri. Vehkaniemi
on vuosisatainen sukutila, josta ensimmäiset merkinnät ovat vuodelta 1565. Sen rakennuskanta
muodostaa harvinaisen ehjänä ja laajana säilyneen kokonaisuuden ollen suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaana. Pääosa tilan rakennuksista on peräisin 1840-luvun alusta, osin 1700luvun puoleltakin. Pihapiirin eri tiloja on vaiheittain kunnostettu, museoviraston ohjeiden mukaan,
ja otettu matkailukäyttöön, vaalien mahdollisimman hyvin aitoa ja alkuperäistä tunnelmaa.
Vehkaniemen Kesänäyttelyt ja -tapahtumat, Vintagetalli ja Vanhan Kivinavetan aurinkoinen
Kahvilaterassi kiinnostavat matkaajia meiltä ja muualta. Pihapiirin eri tiloihin on rakennettu
hyvät unet tarjoavaa majoitustilaa, tarjoten vaikkapa elämyksellistä aittayö-tanssilavaromantiikkaa. Uniikkeja juhlatiloja löytyy pienistä isoihin juhliin. Omassa rauhassaan, melkeinpä
erämaajärven hiljaisuudessa, sijaitsee viikkovuokrattava rantasaunamökki. Kylältä löytyy myös
muita vuokrattavia lomamökkejä ja eksoottisesta Egyptin korvesta, kuin myös Kangaskosken
myllyltä, mm. savusauna. Yhteisvoimin kylän toimijoiden kesken järjestyvät niin latotanssit,
hirvikeittolounas kuin rapujuhlatkin – tervetuloa nauttimaan ja viihtymään !

Huopatekstiilitaiteilija Eija
Pirttilahti asuu Pohjaslahdella.
Hänen suosittuja kettucoolereitaan ja uniikkejakin
huopatöitään voi nähdä
mukana mm. Vehkaniemen
kesänäyttelyissä 2016.

Veteraaniautojen ajojen autoja
voi nähdä liikuskelevan myös
Pohjaslahdella, reitiltään
Virrat- Vilppula-Ruovesi.

Tenoriyhtye Virtuoson
konsertti Vehkaniemessä
kesällä 2014 liikutti niin
isompia kuin pienempiäkin
kuulijoita.

