
Tutustu pyöräillen Karkkilan kyliin, niiden luontoon, yrityksiin ja yhdistysten järjestämiin
tapahtumiin. Kahvikupposen voit nauttia matkasi varrella melkein kylässä kuin kylässä ja

saunaankin pääsee. Pyöräillen kylille 2017! on osa valtakunnallista Avoimet kylät -tapahtumaa.
Lisäksi se on osa Karkkilan Rautapäivien etko-ohjelmaa ja kuuluu Suomi 100 vuotta -tapahtumiin.

Vaskijärvi
- Kesän avaus kyläaitalla klo. 11-16. Suomi 100 vuotta-valokuvanäyttely tanssivajassa aiheena "Liikenne Vaskijärvellä". Vanhoja autoja

näytteillä pihamaalla. Kahvila auki. Kahvilassa Ilmari Huitin öljyvärimaalauksia. Paikalla myös kylän muita yhdistyksiä mm. Vaskijärven Martat.
Läyliäistentie 791, 03620 Karkkila

- Lempistön tilalla avoimet ovet ja avajaiset B&B majoitukselle klo. 11-16. Myös kirppis avoinna. Riihipellontie 118, 03620 Karkkila
- Esillä Tapio Tuomen moottorisahakokoelma klo. 11-16. Väinöläntie 10, 03620 Karkkila
- Paanun perinnesauna. Kylve 90-vuotiaassa parvisaunassa. Saunamaksu 5 € sisältää löylyt ja janojuoman.

Miesten vuoro klo 12-13.30, Naisten vuoro klo 13.30-15. Paanutie 2, 03620 Karkkila

Haavisto
- Kauneimmat koululaulut klo. 17.00 Haaviston vpk:n paloasemalla. Lauletaan vanhoja kansakoululauluja Haaviston kesäisissä maisemissa. Haaviston

kyläläiset ry:n kahvio avoinna paloasemalla klo 15-19.00. Vihtijärventie 647
- Ratsureima Ranch avoinna klo. 12-16. Ranchilla upeat, hyvin koulutetut barokkihevoset ja kauniit, laadukkaasti rakennetut puitteet

valmentautua kouluratsastuksessa ja Working Equitationissa raKauneimmat koululaulut" klo 17.00 Haaviston vpk:n paloasemalla, Vihtijärventie 647.
Lauletaan vanhoja kansakoululauluja Haaviston kesäisissä maisemissa. Haaviston kyläläiset ry:n kahvio avoinna paloasemalla klo 15-
19.00.tsastuksenopettaja/valmentaja Hanne Halosen ammattitaitoisessa, positiivisesti motivoivassa ohjauksessa. Majoitukseen viehättävä
metsästysmaja omassa rauhassaan tai 'kotimajoituksessa' päärakennuksessa. Avoimet kylät -päivänä tallit, lasipaja ja liiteribaari (kahvia
tilpehööreineen) auki klo 12-16. Ylimmäistentie 455, 03710 Uusitalo

Siikala
Kyläkirppis ja rompetori Siikalan PVY:n kuivurilla klo. 10-14. Tule tekemään hyviä löytöjä ja hörppäämään kaffekupponen kyytipoikineen.
Paikalla myös vanhojen valokuvien tunnistusta sekä buffetti. Suoniementie 1, 03600 Karkkila

Ahmoo
- Tutustuminen Koskelan tilaan klo. 11-13. Pöytäkiventie 117, 03620 Karkkila.
- Avoimet ovet Ahmoon työväentalolla klo. 10-15. Tule tutustumaan vastaremontoituun Taloon ja valokuviin vuosien varrelta! Ota mukaan

myös omat vanhat valokuvasi tai muuta materiaalia työväentalon historian ajalta. Paunilantie 5, 03620 Karkkila

Haapala
Puutarha Sundströmillä ja VeeVee Retro avoinna klo. 8-16. Kesäisiä kukkia, yrttejä ja vihannesten taimia laajasta valikoimasta. VeeVee
Retron valikoimista kellohelmaiset mekot kesän juhliin tai tansseihin. Kahvibaari Retron tunnelmassa on mukava istahtaa kahvikupposen ja
suussa sulavien herkkujen äärelle. Tule ostoksille tai vain fiilistelemään. Lemmointie 243, 03600 Karkkila

Alimmainen
- Kiven luomusikatila ja tilateurastamo avoinna klo. 14-16. Possujen touhuja pääsee seuraamaan ulkotarhassa, lihan myyntiä. Uusitilantie 65,

03600 Karkkila
- Ukuleleorkesteri järjestää konsertti- ja opetustapahtuman. Orkesterin jäsenet opettavat kyläläisiä soittamaan ja pitää myös kyläläisille

konsertin.


