
YHDISTYS 
 
Kulttuuriyhdistys Mikkolan Navetta ry 
 
Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on Luopioisten kylän ja 
lähiseutujen elinvoimaisuuden sekä kyläläisten kulttuuri-
harrastusten ja muun harrastustoiminnan edistäminen kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti. 
 
Yhdistys aloitti toimintansa 14 vuotta sitten Mikkolan tilan 
entisessä navettarakennuksessa. Myöhemmin käyttöön saatiin 
myös tilan entinen päärakennus, komea Pytinki. Yhdistyksellä on 
Pälkäneen kunnalta vuokraamissaan tiloissa useita 
alivuokralaisia: kahvila, myymälöitä, työhuoneita ja näyttelytiloja. 
 
Kulttuuriyhdistys Mikkolan Navetta ry:n aktiivit järjestävät mm. 
luentoja, elokuvaesityksiä, konsertteja ja näyttelyitä. 
Yhdistyksellä on nyt noin 60 henkilöjäsentä ja 13 yhteisöjäsentä. 
Myös jäsenyhdistysten toiminta Mikkolan pihapiirissä on vilkasta.  
 
Tervetuloa jäseneksi! Lisätietoja nettisivuillamme:  
www.kulttuurimikkola.fi/kulttuuriyhdistys-mikkolan-navettas 
Liity s-postilistalle, saat tietoa tapahtumista: 
Lähetä pyyntö osoitteeseen nummiouti@gmail.com 
 

 
Mikkolan tilan navetta palaa vuonna 1963.  
Navetan tiilisen julkisivun ja ikkunakaaret tunnistaa 
nykyäänkin, vaikka ylempi kerros on erinäköinen.   
 
 
Kuvat: Seppo Kääriäinen, Luopioisten aineistopankki 

 
 

TERVETULOA MIKKOLAN PIHAPIIRIIN 
 

Mikkolan pihapiiri Luopioisten kirkonkylällä on mukava 
käyntikohde ja ympärivuotinen kulttuurin, kädentaitojen ja 

kahvittelun ystävien kohtaamispaikka. Tervetuloa tutustumaan! 
 

www.kulttuurimikkola.fi 
 

Keskitie 5 E / Museotie 1, 36760 Luopioinen 



 

Mitä löydät Mikkolasta: 
 
Ahkerassa käytössä oleva Mikkolan pihapiiri on kokenut 120-
vuotisessa historiassaan monia muutoksia. Nykyiset, monipuoliset 
toimijat tarjoavat kohtaamisia, kokemuksia ja elämyksiä.  
 
PYTINGISSÄ 
 
Kahvila Pytinki 
Kuntainfon palvelut 
KulmaHuone-puoti 
Hieroja Minna Kankaanpää 
Kokoustila valtuustosali 
Työhuoneita 
 
NAVETALLA 
 
Luentosali / kokoustila 
Navettakallerian näyttelyt 
Käsityökeskus Hilma & Olga 
Vanhojen grammarien ja radioiden näyttely 
Luopioisten pyörä- ja kiinteistöhuolto 
Pertun puu ja patina 
Työhuoneita 
 
 
Kuntainfo Pytingissä, p. 050 431 6605. 
Avoinna kesäisin ti–la klo 10–14. 
Kunnan info- ja matkailupiste. Kelan palveluja torstaisin klo 10–13. 
Myynnissä kirjoja ja tuotteita, mm. uutuuskirja Luopioisten historia – 
Itsenäisen kunnan aika 1868–2006. Infopistettä hoitaa Kulttuuriyhdistys 
Mikkolan Navetta ry sopimuskumppanina. 
 
Kahvila Pytinki  
Kesä–elokuussa avoinna ti–la klo 10–15. 
 
KulmaHuone (Pytinki) 
Kesäkaudella avoinna ti–la klo 10–15, talvikaudella to–la klo 10–14. 
Kukkian Kädentaitajien myymälästä paikalliset, laadukkaat käsityöt.  
 

Käsityökeskus Hilma ja Olga (Navetta) 
Avoinna ti–la ympäri vuoden, kesä-elokuussa klo 10–15 ja  
syys–toukokuussa klo 10–14.  
Myymälässä on kotimaista käsityötä, käsityötarvikkeita ja lankaa. 
Ompelijan työtilassa valmistetaan tilaus- ja myyntitöitä sekä tehdään 
korjausompelua. P. 040 567 7199. 
 
 
LISÄKSI 
 
Mikkolan pihapiirin vanha aitta ja jyvämakasiini:  
kesäkaudella hienoja näyttelyitä, joita järjestää Muodonmuutoksia ry. 
Yhdistys edistää tieteen, taiteen ja yleisön välistä vuoropuhelua. 
 
Rajalansaaren savusauna:  
Lyhyen soutumatkan päässä Rajalanniemestä sijaitsee kunnan 
omistama Rajalansaaren savusauna ja mökki.  
Kesä-keskiviikkoiltaisin on yleisösauna, maksu 5 euroa/hlö.  
Muina aikoina saunaa voi vuokrata yksityisille ja ryhmille valmiiksi 
lämmitettynä. Varaukset Pytingin kuntainfosta: p. 050 431 6605.  
 
Luopioisten torikahvila: 
Avoinna toripäivinä to ja la klo 8–13. 
Kahvilavaunulta muurinpohjalettuja, kahvia, virvokkeita. 
Vaunusta vastaa Kulttuuriyhdistys Mikkolan Navetta ry.  
Tänä kesänä asiakkaita palvelee Omiaan Osuuskunnan väki. 

	
	

	


