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 EERIKKILÄ  

Otsikko/tuotteen 

nimi 

Noin 50-65 

merkkiä, ei 

enempää, huom! 

Fiilis edellä 

Aluepassi 

 

Tule nauttimaan liikunnasta ja luonnosta Eerikkilään. Ammattilaistason 

liikuntatilat ja -palvelut takaavat kaikille liikkujille laadukkaan liikunnallisen 

irtioton arjesta. Aluepassilla tilat ja välineet käytössäsi kiinteällä 

päivähinnalla. 

 

Kohderyhmä, 

KENELLE? 

Pariskunnat, perheet, kaveriporukat, luontoliikkujat, leiriläisten mukana 

olevat aikuiset 

Yhteenveto, 

highlights  

Noin 160 - 180 

merkkiä  

- tuotteen hyödyt 

asiakkaalle 

• Liikuntatilat ja välineiden käyttö kuuluu hintaan 

• Valitse ja suunnittele itse lomasi sisältö, syke ja kesto 

• hyödynnä laadukkaat liikuntatilat ja luontoliikuntamahdollisuudet 

Kesto ja sijainti päiväpassi / majoittujille vrk-passi, ostettavissa vastaanotosta / LK:lta 

Vaativuus Valitse itsellesi sopiva syke ja vaativuus 

Välineet ja 

varusteet 

asiakkaalle 

- Seuraavat välineet ja tilat käyttöön kiinteällä hinnalla 

 

Välineet: 

• Sulkapalloverkko ja mailat 

• Koripallo 

• Futsal 

• Salibandymailat ja pallot 

• Jalkapallot 

• Biljardi 

• Pöytätennis 

• Pihapelejä 

• Kävelysauvat 

• Tennismailat 

• Pelastusliivit 

• Pyöräilykypärät 

• Fat Bike- pyörät ( 1h tutustuminen veloituksetta, lisämaksusta pidempi 

vuokraus) 

• Kanootit (1h tutustuminen veloituksetta, lisämaksusta pidempi vuokraus) 

• Lumikengät ( 1 h tutustuminen veloituksetta, lisämaksusta pidempi 

vuokraus)) 

• Polkupyörät (Jopot) 



 

• Otsalamput 

• Soutuveneet 

• Suunnistuksen kiintorastit ja kartat 

 

Tilat 

• Eerikkilä-halli ja harjoitushalli (jalkapallo, yleisurheilu) 

• Monitoimihalli (sulkapallo, kori- pallo, salibandy, futsal) 

• Crosstraining-alue ja E.Gym – kuntosali 

• Boulderointi (kiipeilyseinä) 

• Uimahalli (allas 16 m) 

• Beach Volley -kentät 

• Keinonurmikenttä (jalkapallo yms. pallopelit) 

• Harjoitushalli (jalkapallo) 

• Tenniskenttä 

• Ulkoilureitit 

• Saunat 

• MOBO-suunnistusrata 

Hinta Majoittuvalle asiakkaalle: 

-20€/vrk, 6-12v 10€ 

Päiväkävijälle hinnat / pvä (vastaanoton /LK:n aukioloaikojen 

mukaan) 

- Viikkopassi 70€, 6-12-v 35€ 

 

Alle 6-v veloituksetta aikuisen ostaessa passin. 6-12v:n kanssa tulee 

olla myös passin ostanut aikuinen. 

  

Lisämaksusta - majoitus ja ruokailut hinnaston mukaisesti 
- Pidennetty vuokrausaika välineisiin  
- Padel 15 € / tunti ( norm. 25 € / tunti) 
- SUP-laudat 20€/h 

Lisätiedot - Sama passi käytössä Eerikkilän ja LK:n päässä 
- Saunavuorot yleisiä vuoroja / perhesaunavuoro ryhmien välissä niille 

saunoille, jotka jo valmiiksi lämpimänä 
- Tilat käytettävissä kun ryhmävarauksilta vapaana.  
- Välineitä rajoitettu määrä. 
- Varaukset tiloihin ja välineisiin paikan päällä päivän varaustilanteen 

mukaisesti. 

Peruutus- ja 

maksuehdot 

Maksu saapuessa vastaanottoon, varaukset vastaanotosta tai 

Luontokeskukselta. 

 

  

  

 



 

 

 ASIAKKAALLE  

Tuotteen nimi 

 

Tuotekuvaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Access – liikuntaloma 

 

Parasta liikunnassa on ilon tunne. Eerikkilä ja sen ympäristö tarjoavat 

monipuoliset mahdollisuudet liikkumiseen. Meillä voit harrastaa sinulle 

rakkaita lajeja ja tutustua uuden lajin saloihin ammattitaitoisen ohjaajamme  

opastuksella. Terveellinen ruoka ja laadukkaat ravintolapalvelut, 

luonnonkaunis ympäristö lenkkipolkuineen sekä monipuoliset 

harrastusmahdollisuudet haastavat sinut lomalle, joka antaa enemmän kuin 

ottaa. 

 

Tule viettämään liikunnallista laatuaikaa  perheen tai ystävien kesken 

Eerikkilään! 

 

 

 

Kohderyhmä, 

KENELLE? 

Pariskunnat, perheet, kaveriporukat 

Yhteenveto, 

highlights  

Noin 160 - 180 

merkkiä  

- tuotteen hyödyt 

asiakkaalle 

• Täysihoitopaketti, joka sisältää kaiken tarvittavan 

• Liikuntatilat ja välineiden käyttö kuuluu hintaan 

• Valitse ja suunnittele itse lomasi sisältö, syke ja kesto 

• Sijainti kahden kansallispuiston välissä Hämeen järviylängöllä 

Kesto ja sijainti valitse itse lomasi kesto tarpeidesi mukaan, vrk-hinnoittelu 

Vaativuus  

Välineet ja 

varusteet 

asiakkaalle 

- Hintaan sisältyy täysihoitoruokailut (tulopäivänä P+IP ja lähtöpäivänä A+L, 

huvilassa ei A)) 

- Majoitusvaihtoehto asiakkaan valinnan mukaan (vaikuttaa paketin hintaan) 

- Aluepassilla välineet ja tilat käyttöön 

Hinta - Majoitusvaihtoehto hinnaston mukaan huomioiden hlömäärä ja 

ajankohta (0-5v 0€) 

+ Täysihoitopaketti /vrk (L+P+IP) 30€ aik., 21€ 6-12v, 0-5v 0€ 

+ Aluepassi /vrk 10€ aik., 7,5€ 6-12v 

= Kokonaishinta 



 

 

(esim. lomahuoneisto 45m2 vkoloppuna 2 hlöä/vrk) 

170€+ 2 x 30€ + 2 x 10€ = 250€ 

 

(esim. hotellihuone Standard+ vkoloppuna 2 hlöä/vrk) 

135€ + 2x30€ + 2x10€ =215€ 

 

(esim. huvila 132 m2 viikonloppuna 4 aikuisen seurue/vrk) 

460€+ 4x38,90€+ 4x10€ = 655,60€  

 

(esim. huvila 190m2 viikonloppuna 4 aikuisen ja 6 6-12v seurue/vrk) 

560€ + 4x38,90€ + 6x27,20€ + 4x10€ + 6x7,50€ = 963,80€ 

 

  

Lisämaksusta - huvilassa majoittuessa aamiainen 8,90€ aik. / 6,20€ 6-12v 
- late check-out (su veloituksetta varaustilanteen salliessa, muuten 

50% huoneen normaalilistahinnasta) 
- Ohjatut tunnit alennushintaan vain 10€ (pl. Erärengin retket). 
- Pidennetty vuokrausaika välineisiin 
- Padel 

Lisätiedot - Majoitusvaihtoehdot varaustilanteen mukaisesti ja asiakkaan 
toiveen mukaan -> vaikuttaa paketin hintaan. 

- Check-in 15.00, Check-out 11.00 

Peruutus- ja 

maksuehdot 

Maksu saapuessa vastaanottoon. 

 

Varaus on mahdollista peruuttaa kuluitta saapumispäivänä klo 18.00 

mennessä. Huvila- ja lomahuoneistoihin tehdyt varaukset on mahdollista 

peruuttaa kuluitta 7vrk ennen saapumista. Mikäli asiakas ei peruuta 

varausta ym. aikarajoissa tai jättää saapumatta on Eerikkilällä oikeus periä 

asiakkaalta yhden vuorokauden hintaa vastaava summa.  

 

Jouluna, juhannuksena ja uutena vuotena noudatamme erikoisajankohtien 

peruutusehtoja – huviloissa ja lomahuoneistoissa minimivarausaika 2vrk ja 

peruutusaika 30vrk ennen varauksen alkamista, jonka jälkeen tehdystä 

peruutuksesta veloitamme 1.vrk:n hinnan. 

 

 

 

 

 



 

Fenix Ohjelmapalvelut Oy / Fenix Adventures Ltd 

www.fenixohjelmapalvelut.fi 
 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: info@fenixohjelmapalvelut.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 445919799 
Yhteyshenkilö: Kirsi Reinikka 
Yhteyshenkilön s-posti: kirsi.reinikka@fenixohjelmapalvelut.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 445919799 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iloranta Oy 

www.iloranta.fi 
Tuote: Ilorannan hiihtoloma 

Kuvaus:  Hiihtolomalla nautitaan ulkoleikeistä, mäenlaskusta, talven riemuista, ulkoilusta ja tänä 

 vuonna erityisesti vaelluksista sekä retkistä. Useana päivänä on ohjelmassa yhteinen 

 vaellusretki metsässä, pelloilla tai jäällä, riippuen säästä ja jää/lumitilanteesta. Retkille 

 lähdetään potkukelkoilla, kävellen,suksilla, luistimilla tai lumikengillä. Lasten 

 seikkailuretkillä kuljetaan kävellen tai lumikengillä lähimetsän kallioille ja nautitaan 

 eväitä nuotiolla. Iltapäivän nuotiokahvien jälkeen pääseekin jo saunaan. Saunomisen 

 lomassa voi pyöriä lumihangessa tai pulahtaa avantoon. Ja savusaunan löylyistä 

 nautitaan myös hiihtolomalla. Runsas päivällinen ja leppoisat iltapelit kruunaavat 

 päivän. Muuten lomaohjelmassa on pilkkimistä, kalastusretkiä, hiihtämistä koneella 

 tehdyillä laduilla, curlingia, napakelkkailua, luistelua, letunpaistoa ja puuha- pajoja. 

 Potkukeĺkat kiidättävät pitkin kylä- tai metsäteitä ja jumpat vetreyttävät lihaksia. 

 Kuntosali on käytettävissä joka päivä ja ohjelmaan mahtuu myös ohjattuja 

 lihaskuntotreenejä. Hiihtolomapäiviä voi viettää myöskin vain laiskotellen ja 

 ruokailuista nauttien. Ilorannan kirjastossa on paitsi sadoittain kirjoja myöskin 

 valokuva-albumeja ja leikekirjoja Ilorannan elämästä kymmenien vuosien aikana. 

Saatavuus: Kertatapahtuma; 15.-23.2.2020 

Hinta (sis.alv): 2 vrk alkaen 175€/hlö 

Hinta sisältää: majoituksen, täysihoidon, saunat, ohjelmat 

Kesto: 2-7 vrk  

Avainsanat: hiihtoloma, loma, luonto, talvi, rentoutuminen 

Sijainti: Rukkoilantie 129, 14700 Hauho 

Hlö min/max: 1 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Varattavissa niin kauan kuin tilaa riittää, ennakko + paikanpäällä  

 Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: myynti@iloranta.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 50 343 7770 
Yhteyshenkilö: Virpi Juutinen 
Yhteyshenkilön s-posti: virpi@iloranta.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 40 1803386 
 
 



 

Iloranta Oy 

www.iloranta.fi 
Tuote: Metsäkylpy Ilorannan Voimametsässä 

Kuvaus:  Metsäkylvyllä tarkoitetaan metsässä vietettyä laatuaikaa. Se ei ole liikuntaa, vaan 

 olemista metsässä, hidasta vaeltelua. Metsäkylvyn tarkoituksena on nauttia luonnosta 

 kaikki viisi aistia avoimena. Nauti äänistä, tuoksuista, maisemasta ja hengitä metsää 

 sisääsi. Lähdemme elämysohjaajan johdolla Ilorannan metsäpolulle. Hyvin merkityllä 

 reitillä edetään rauhallisesti. Vuodenajan mukaan jalkojen alla on joko ikiaikaista 

 sammalta, seassa männyn tai kuusen neulasia tai sitten kenkien alla narskuu puhdas 

 valkoinen lumipeite. Uskallatko ottaa kengät pois jalasta? Miltähän polku tuntuisi 

 paljaan jalan alla? Isojen ja ikivanhojen puiden ympäröimänä tunnet kuinka rauhoitut, 

 hengität maailman puhtainta ilmaa keuhkosi täyteen ja hartiat rentoutuvat. Metsä tekee 

 ikiaikaista tehtäväänsä. Muutkin aistit heräävät vähitellen. Hiljaisuudessa voit kuulla 

 puiden huminan ja lintujen viserryksen. On niin hiljaista, että voit kuulla jopa omat 

 ajatuksesi katsellessasi korkealle taivaisiin ulottuviin puiden latvoihin.  

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): 200€ 

Komissio: 10% 

Hinta sisältää: Elämysohjaajan, nuotion ja tarjoilut nuotiolla 

Kesto: 2 tuntia 

Avainsanat: metsäkylpy, rauhoittuminen, suomalainen luxus, voimaantuminen, stressi  

Sijainti: Rukkoilantie 129, 14700 Hauho 

Hlö min/max: 1 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: 14 vrk ennen, maksu paikanpäällä, peruutus 7 vrk ennen 

 Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: myynti@iloranta.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 50 343 7770 
Yhteyshenkilö: Virpi Juutinen 
Yhteyshenkilön s-posti: virpi@iloranta.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 40 1803386 

 

 



 

Iloranta Oy 

www.iloranta.fi 
Tuote: Talviklassikko - aikuisten oma viikonloppu! 

Kuvaus:  Klassikoksi muodostunut aikuisten oma viikonloppu! Mukava talvinen viikonloppu on 

 täynnä naurua ja ulkoliikuntaa. Ohjelmassa on luvassa ulkoilua ja leikkimielistä kisailua 

 mm. talviolympialaisten, curlingin, lumikenkäilyn, potkukelkkailun ja mäenlaskun sekä 

 säiden salliessa hiihdon, luistelun ja retkiluistelun parissa. Niiden lisäksi ohjelmassa on 

 myös ryhmäliikuntaa, lautapeliturnaus, afterski, savusauna ja avanto sekä herkullisia 

 aterioita ja hyvää seuraa. Tule yksin tai yhdessä, seuraa ja tekemistä riittää jokaiselle. 

 Talvella ollaan toki jonkin verran sään armoilla, mutta sen ei Ilorannassa anneta 

 haitata! 

 Saatavuus: kertatapahtuma; 17.-19.1.2020 

Hinta (sis.alv): Viikonlopun hinta on 195 €/hlö ja Omenatarhassa 235 €. Omenatarhan huoneissa 

 yhden hengen huoneen lisämaksu on 40€ 

Hinta sisältää: Majoituksen, täysihoidon, saunat ja ohjelman 

Kesto: 2 vrk 

Lisäpalvelut: Perusopastus 50€ n. 1,5 h. Muut verkkosivuillakset  

Avainsanat: loma, maaseutu, maalla, jää, aktiviteetti 

Sijainti: Rukkoilantie 129, 14700 Hauho 

Hlö min/max: 1 

Kielet: suomi, englanti 

 

Varausehdot: Varattavissa niin kauan kuin on tilaa, varausmaksu, 14 vrk ennen. 

 Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: myynti@iloranta.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 50 343 7770 
Yhteyshenkilö: Virpi Juutinen 
Yhteyshenkilön s-posti: virpi@iloranta.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 40 1803386 
 
 

 

 

 



 

Jokioisten Museorautatie 

www.jokioistenmuseorautatie.fi 
 
Tuote: Jokioisten Museorautatie 

Kuvaus:  Kapearaiteinen museorautatie Jokioisten ja Humppilan kuntien alueella. Museojunat 
liikennöivät kesä-, heinä- ja elokuussa. Lisäksi erikoistapahtumia. Ryhmille 
tilausjunamahdollisuus lumettomana aikana. Resiinaretkelle pääsee toukokuusta 
lokakuun loppuun. 

Saatavuus: Kausituote; Aikataulunmukaiset museojunat kesä-, heinä- ja elokuussa sekä syysajo 
syyskuussa ja Joulupukin Juna joulukuussa. Resiiinanvuokrausta ja ryhmille tilausjunia 
lumettomana aikana. 

Hinta (sis.alv): Museojunamatka: Aikuiset 10-14 euroa, lapset 4-6 -vuotta 5-7 €, alle 4-vuotiaat  
 ilmaiseksi. Resiinaretket aikuiset 10-25 €, lapset 4-16-vuotta 5-12,50 €, alle 4-vuotiaat 
 ilmaiseksi. Museovierailu ilmainen. Ryhmien tilausjunahinnat sopimuksen mukaan. 
 
Hinta sisältää: Museojunamatkan tai resiinaretken. Ryhmille sopimuksen mukaan junamatkan,  
 opastukset, kahvituksen ja ruokailun. 
Kesto: 30 minuuttia - 3 tuntia matkan pituudesta riippuen. 

Lisäpalvelut: Mahdollisuus opastukseen, kahvitukseen ja ruokailuun. Pienryhmille myös 
 tilaussaunamahdollisuus aseman vanhassa saunassa. 

Avainsanat: höyryjuna, museojuna, junamatka, museo, asema, kahvila, matkamuistomyymälä, 
 resiina, veturi, laavu, grilli 

Sijainti: Minkiön asema, Kiipuntie 49, 31630 Jokioinen 

Hlö min/max: resiinaretkillä minimi 2 hlöä, maksimi 26 hlöä. Tilausjunissa minimi noin 30-40 hlöä, 
 maksimi 250 hlöä. 

Kielet: suomi, englanti, etukäteen sovittuna ruotsi, saksa, ranska, venäjä 

Lisätietoja: Kaikenikäisille sopiva matkailukohde 

Varausehdot: Tilausjunan vahvistus tai peruutus 2 viikkoa ennen. Ei peruutuskuluja. Matkustajamäärien 
 muutos mahdollista aina junan lähtöön asti. Ryhmien resiinaretkien vahvistus tai 
 peruutus 2 viikkoa ennen. Ei peruutuskuluja. Yksittäiset matkailijat resiinaretkien 
 peruutus voidaan tehdä soittamalla tai sähköpostilla vielä retkipäivänä. 
 Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 
 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info@jokioistenmuseorautatie.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 3 4333235 
Yhteyshenkilö: Jussi Tepponen 
Yhteyshenkilön s-posti: jussi.tepponen@jokioistenmuseorautatie.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 40 5057865 
 

 



 

Lepaan viini- ja puutarhamyymälä 

www.hamk.fi/viinitila 
Tuote: Marja-ja hedelmäviinit, viininmaistiaiset 

Kuvaus:  Tutustutaan tilaviinien tuotantoon, viinien maistamisen saloihin lähiseudun tuotteiden 

kera ja käydään läpi aidon kuohuviinin valmistusta tunnelmallisessa viinikellarissa. Kesto 

n. 1 h. 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): 18,00€/hlö  

Komissio: 15% 

Hinta sisältää: Oppaan palvelut, maistiaistuotteet esi. 2 viiniä ja 1 likööri. tutustuminen viinien 

tuotantotilaan ja vanhaan idylliseen viinikellariin. 

Kesto: 40 min-60 min/ ryhmä 

Lisäpalvelut: Kahvilapalvelut, ostokset, puutarha-ja historiakierros 

Avainsanat: viinitila, viinikellari, historia, puutarha, golf 

Sijainti: Viinitila, myymälä, Viinitilantie 12 , 14610 Lepaa 

Hlö min/max: 8-40 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: väh.5 pv ennen vierailua, laskutus tai käteismaksu 

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: lepaa-myynti@hamk.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 400 398074 
Yhteyshenkilö: Pirjo Koskinen 
Yhteyshenkilön s-posti: pirjo.koskinen@hamk.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 400 398074 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Linnanpuiston Minigolf 

https://business.facebook.com/Ratagolf/ 
 

Tuote: Minigolf rata 

Kuvaus:  18 ratainen minigolf kenttä Hämeen vanhan linnan vieressä. Oheispalveluna kahvila  jossa 

tarjolla kahvia ja muita juomia sekä jäätelöä ja pikku purtavaa. Rataa voi varata myös 

yksityistilaisuuksiin. 

Saatavuus: Kausituote; 1.5.-30.9. 

Hinta (sis.alv): 6€ aikuiset / 3€ lapset, jäätelö 1-3€, kahvi 2€, makeiset 0,5-2€ 

Hinta sisältää: Kierroksen minigolf radalla 

Kesto: klo 12-20 

Lisäpalvelut: Kahvila 

Avainsanat: Minigolf 

Sijainti: Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna, Linnanpuisto 

Hlö min/max: 1-60 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Aukioloaikoina voi tulla ilman varausta, käteinen tai maksukortti 

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: linnanpuisto@gmail.com 
Yrityksen puh. nro: +358 400484193 
Yhteyshenkilö: Tapio Virtanen 
Yhteyshenkilön s-posti: tapio.virtanen@gmail.com 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 400484193 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Marskin Maja / Majan Herrat Oy 

www.marskinmaja.fi 
Tuote: Marskin sauna 

Kuvaus:  Saunominen saunassa, jossa Marsalkka Mannerheim aikoinaan myös usein saunonut, 

sauna järvenrannassa, saunaan ei voi tuoda omia ruokia ja juomia 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): 195 e + 10 e/henkilö 

Komissio: 8 % 

Hinta sisältää: saunominen max 3 tuntia, saunapyyhkeet asiakkaiden käyttöön 

Kesto: 1-3 tuntia 

Avainsanat: marski, sauna, loppi, kanta-häme. häme, järvenranta 

Sijainti: Marskin Maja, Marskintie 216, 12700 Loppi 

Hlö min/max: 1-30, talvella 1-20 

Kielet: suomi 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: info@marskinmaja.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 405480525 
Yhteyshenkilö: Teuvo Zetterman 
Yhteyshenkilön s-posti: teuvo.zetterman@marskinmaja.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 405480525 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Panssarikolonna 

www.panssarikolonna.fi 
Tuote: Panssarivaunun ajotunnit ja ryhmätilaisuudet 

Kuvaus:  Jokainen Panssarikolonnan toteuttama elämys on toiminnantäytteinen yksityistilaisuus. 

 Vaunun hallintalaitteet on helppo oppia ja ennakkotietoja tai kokemusta vastaavista 

 laitteista ei tarvita.  

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): Ajotunti alkaen 120€/hlö 

Hinta sisältää: - Perehdytys vaunun hallintalaitteisiin, tekniikkaan ja turvallisuusasioihin - Ajo-opastus, 

 jonka päätteeksi pääsee myös itse ajamaan vaunulla - Osumatarkkuutta pääsee 

 harjoittelemaan ampumalla paintball-aseella harjoitusmaaleihin (sekä paikallaan että 

 liikkeessä)  

Kesto: 45 min 

Lisäpalvelut: Sauna, ruokailu 

Avainsanat: elämys 

Sijainti: Kynttilätie 9, Riihimäki 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: http://www.panssarikolonna.fi/ajanvaraus.html 

 Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: toimisto@panssarikolonna.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 10 318 0350 
Yhteyshenkilö: Timo Taponen 
Yhteyshenkilön s-posti: timo@panssarikolonna.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 407249407 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tawast Golf 

www.tawastgolf.fi 
 

Tuote: Tawast Golf 

Kuvaus:  Golfkenttä, harjoitusalueet ja ravintola.  

Saatavuus: Kausituote; toukokuu-lokakuun (sään mukaan) 

Kesto: 4 h 

Avainsanat: golf, tiilaakso, hämeenlinna 

Sijainti: Tawastintie 48 13270, Hämeenlinna 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: tawast@tawastgolf.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 600 550060 
Yhteyshenkilö: Iiro Nurminen 
Yhteyshenkilön s-posti: Iiro.nurminen@tawastgolf.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 40 0198979 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vojakkalan Valpas ry / Vojakkalan lava 

www.vojakkala.fi 
Tuote: Lavatanssit 

Kuvaus:  Perinteiset lavatanssit maalaiskylän pienellä tanssilavalla 

Saatavuus: Kausituote; lauantai-illan tanssit kesäkuun toisesta lauantaista elokuun puoliväliin 

Hinta (sis.alv): Pääsylippu 13-15€/hlö (vaihtelee orkesterin mukaan) 

Hinta sisältää: Sisäänpääsyn tansseihin 

Kesto: klo 19-24 (juhannusaattona ja päivänä klo 20-1.30) 

Lisäpalvelut: Kahvio kotileivonnaisin, anniskeluteltassa oluen myynti, makkaragrilli  

Avainsanat: lavatanssit, elävä musiikki 

Sijainti: Vojakkalan lava, Vojakkalantie 113, 12950 VOJAKKALA (Loppi) 

Hlö min/max: max 300 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: palvelu avoinna kaikille, jotka maksavat sisäänpääsymaksun 

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yhteyshenkilö: Sisko Savolainen 
Yhteyshenkilön s-posti: sisko@poronoro.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 45 176 8545 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wisahovi 

www.wisahovi.fi 
Tuote: Infrapunasauna 

Kuvaus:  Tule ja koe Suomen ensimmäisen infrapunasaunan leppoinen lämpö ja tunnelma 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): Alkaen 180 euroa 

Komissio: sopimuksen mukaan 

Hinta sisältää: Saunominen infrapunasaunassa kaksi tuntia max 9 henkilöä 

Kesto: 2 tuntia 

Lisäpalvelut: Ruokatarjoilut, kokouspalvelut 

Avainsanat: Infrapunasauna 

Sijainti: Kanakouluntie 5, Hämeenlinna, Wisahovi 

Hlö min/max: 1-9 

Kielet: suomi, ruotsi, englanti 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: wisahovi@gmail.com 
Yrityksen puh. nro: +358 400 716 797 
Yhteyshenkilö: Tuija Tunturi 
Yhteyshenkilön s-posti: wisahovi@gmail.com 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 400 716 797 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aulanko Outdoors (Fenix Ohjelmapalvelut Oy:n sivutoiminimi) 

www.aulankooutdoors.fi 
 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: info@aulankooutdoors.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 447674772 
Yhteyshenkilö: Kirsi Reinikka 
Yhteyshenkilön s-posti: info@aulankooutdoors.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 445919799 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aulangon Luontoliikuntakeskus - Lasten Liikunnan Tuki ry 

www.aulangonluontoliikuntakeskus.fi 
Tuote: Aulangon Luontoliikuntakeskus / Järvikahvila 

Kuvaus:  Aulangon Luontoliikuntakeskuksessa toimii Järvikahvila. Järvikahvilan kautta voi tilata 

Luontoliikuntakeskuksen ohjelmapalveluita mm. opastettuja retkiä Aulangon luontoon, 

liikunnanohjausta, välinevuokrausta jne. 

Saatavuus: Kausituote; ympärivuoden viikonloppuisin ja tilauksesta, talvi- ja kesäkausina 

kausikohtaisesti. 

Hinta (sis.alv): Hinnat vaihtelevat  

Komissio: Neuvoteltavissa 

Lisäpalvelut: Catering-palvelut 

Avainsanat: Aulanko, luontoliikunta, kahvila, järvenrantamaisema, sauna 

Sijainti: Aulangon Luontoliikuntakeskus, Linnanen 77, 13220 Hämeenlinna 

Hlö min/max: 1-65 

Kielet: suomi, englanti 

Lisätietoja: hanna.koskinen@lastenliikunnantuki.fi 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: hanna.koskinen@lastenliikunnantuki.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 400 213090 
Yhteyshenkilö: Hanna Koskinen 
Yhteyshenkilön s-posti: hanna.koskinen@lastenliikunnantuki.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 400 213090 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Cultivo Alpacas 

www.cultivoalpacas.com 
 
Tuote: Elämyshetki Alpakkatilalla 

Kuvaus:  Koe elämys valloittavien alpakoiden kanssa ja tuo läheisesikin mukaan! Onko vaikea 

 keksiä lahjaa perheellesi? Olisiko toiveena löytää materian sijaan lahja, joka on 

 ekoteko? Haluaisitko yllättää niin lapset kuin isovanhemmatkin aidolla elämyksellä? 

 Haluaisitko tuoda kummilapsesikin kokemaan eläinten rauhoittava mystiikka? Hanki 

 elämyslahjakortti alpakkatilalle! Pääset halutessasi taluttamaan turvallisia  

 alpakoitamme pihapiirissämme. Saat tiiviin tietopaketin alpakoista, kuulet hauskoja ja 

 koskettavia tarinoita lähes 15 vuoden kasvattajaurani varrelta, koet ja kuulet kuinka 

 eläimet vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Tapaa julkkisalpakka-Börje, joka on vieraillut 

 yli 10 vuoden ajan mm.vanhusten, kehityisvammaisten, mielenterveyskuntoutujien, 

 erityislasten jne. luona, esiintynyt useita kertoja TV:ssä ja radiossa. Börje on valittu 

 Ypäjän ensimmäiseksi Kunniakuntalaiseksi pyyteettömästä työstään vähäosaisten 

 parissa. VAROITUS!! Laumassamme on myös käsittämättömän hurmaavia vasoja! Voi 

 olla, ettet pysty käynnin jälkeen peittämään hymyäsi edes työkavereiltasi.  

Saatavuus: Ympäri vuoden 
Hinta (sis.alv): Hinta 195€ Max 6 hlöä Lisähenkilöt 35€/hlö Hinta sis.24 % alv. Lahjakortti on 
 voimassa puoli vuotta ostohetkestä. 
Hinta sisältää: Sis. tervetuliaiskahvit/mehun 1800-luvun loppupuoliskolla rakennetussa tuvassamme. 
 Pääset halutessasi taluttamaan turvallisia alpakoitamme pihapiirissämme. Saat tiiviin 
 tietopaketin alpakoista, kuulet hauskoja ja koskettavia tarinoita lähes 15 vuoden 
 kasvattajaurani varrelta, koet ja kuulet kuinka eläimet vaikuttavat ihmisten 
 hyvinvointiin. Tapaa julkkisalpakka-Börje, joka on vieraillut yli 10 vuoden ajan 
 mm.vanhusten, kehityisvammaisten, mielenterveyskuntoutujien, erityislasten jne. 
 luona, esiintynyt useita kertoja TV:ssä ja radiossa. Börje on valittu Ypäjän 
 ensimmäiseksi Kunniakuntalaiseksi pyyteettömästä työstään vähäosaisten parissa. Saat 
 valokuvaajan ( tilan omistaja Sirpa Ryyppö www.sirparyyppo.fi ) ottaman 
 ryhmäkuvan teistä ja 5 kpl elämyshetken aikana tallennettuja tunnelmia kuvina 
 sähköpostiisi nettikokoisena(72 dpi). Saat kauniin tulostettavan lahjakortin sähköpostiisi.  
Kesto: Vierailun kesto n.2 tuntia 
Avainsanat: eläimet, elämys, talli, alpakat, maalaiselämä, perinnerakentaminen, lahjakortti  
Sijainti: Tilamme sijaitsee hyvien yhteyksien varrella Ypäjällä. Turkuun 67 km Tampere 80 km 
 Helsinki 110 km 
Kielet: suomi 
Lisätietoja: Pukeutuminen sään mukaan 
Varausehdot: Lahjakortti on voimassa puoli vuotta ostohetkestä 
 Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: kuvaamo@sirparyyppo.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 500308487 
Yhteyshenkilö: Sirpa Ryyppö 
Yhteyshenkilön s-posti: kuvaamo@sirparyyppo.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 500308487 



 

Luontoisa / Enicare Oy 

www.enicare.fi 
Tuote: Miekkamiehen maisema -melontaretki 

Kuvaus:  Tule melomaan Miekkamiehen maisemiin Janakkalaan! Menneisyyden etsijät löysivät 

Hyvikkälän pellolta 4 km päästä Räikälänjoesta, mystisen miekkamiehen haudan vuonna 

2013. Haudan eri aikakausilta olevat esineet herättivät monia kysymyksiä. Kuka mies oli, 

mihin hän oli kuollut ja miksi hänen mukanaan haudattiin mm. viikinkimiekka? Vastauksia 

avoimiin kysymyksiin kuulet retkellä. Reittimme lähtee Kuotolanjärveltä. Melomme 

avokanootilla eli “inkkarikanootilla” rauhalliseen tahtiin luonnosta nauttien Räikälänjokea 

pitkin kohti Kernaalanjärveä. Matkanvarrella ohitamme Hangastemäen ja Hakoisten 

linnavuoret. Melontaretki sopii hyvin vasta-alkajille. 

Saatavuus: Kausituote; tuote saatavilla toukokuusta syyskuuhun 

Hinta (sis.alv): 35€ 

Hinta sisältää: Paikka kaksipaikkaisessa avokanootissa, kelluntaliivin, melan ja opastuksen 

Kesto: n. 2tuntia 

Lisäpalvelut: Tarvittaessa järjestyy nokipannukahvit tai ruokailut lisämaksusta 

Avainsanat: melonta, elämysmelonta, miekkamies, historia, jokimelonta 

Sijainti: Räikälänjoen melontalaituri, Hakoistentie 428, 14240 Janakkala 

Hlö min/max: min 3hlö maks 12hlö 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Varaus kahta viiikkoa ennen, maksu mieluiten etukäteen, mutta onnistuu myös 

paikanpäällä. Yleisimmät maksukortit käyvät. Jos retken tilaaja peruuttaa retken päivää 

ennen tapahtumaa veloitamme hinnan kokonaisuudessaan. Retken järjestäjällä on oikeus 

peruuttaa tai siirtää retki sääolosuhteiden vuoksi, samoin järjeställä on oikeus muuttaa 

lähtöpaikkaa olosuhteiden vuoksi. 

 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: erja.niemela@enicare.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 400 481444 
Yhteyshenkilö: Erja Niemelä 
Yhteyshenkilön s-posti: erja.niemela@enicare.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 400 481444 
 

 

 

 



 

Erärenki 

www.erarenki.fi 
Tuote: Kanootin vuokraus 

Kuvaus:  Upeat melontavedet odottavat Sinua Lounais-Hämeessä. Tammelan eli Hämeen 

järviylängöllä on lukuisia sopivia melontajärviä sekä muutama hieno joki. Liesjärvi 

kansallispuiston rakentamattomine rantoineen ja rikkonaisena maisemana on hyvä ja 

kaunis aloituskohde. Turpoonjoki on aivan loistava keväinen pikkujoki, Loimijoki on 

melottavissa koko avovesikauden. Kanootit ovat kaksipaikkaisia, pienelle ihmiselle voi 

lisätä kolmannnen penkin. Kanootit varataan soittamalla tai kirjoittamalla ja sopimalla 

tällöin luovutusaika ja -paikka. Myös kanoottien kuljetuspalvelu. Melojalla tulee olla 

perusuimataito. 

Saatavuus: Kausituote; toukokuu-lokakuu 

Hinta (sis.alv): 40€/ päivävuokra (max 16h), lisä vrk 30€ 

Komissio: Yli 5 hengen ryhmille 10% (myyjää laskutettaessa) 

Hinta sisältää: Kaksipaikkaisen kanootin varusteineen (melat, kelluntaliivit)  

Kesto: Sopimuksen mukaan 

Lisäpalvelut: Kuljetus tarvittaessa 

Avainsanat: melonta, kanootti, liesjärvi, turpoo 

Sijainti: Lounais-Häme 

Hlö min/max: 1-30 varaustilanteen mukaan 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Varaustilanteen mukaan 

  Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: erarenki@gmail.com 
Yrityksen puh. nro: +358 50 5454722 
Yhteyshenkilö: Jouni Palén 
Yhteyshenkilön s-posti: jouni.palen@gmail.com 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 50 5454722 
 

 

 

 

 

 



 

Erärenki 

www.erarenki.fi 
Tuote: Melontapalvelut 

Kuvaus:  Upeat melontavedet odottavat Sinua Lounais-Hämeessä. Tammelan eli Hämeen 

järviylängöllä on lukuisia sopivia melontajärviä sekä muutama hieno joki. Liesjärvi 

kansallispuiston rakentamattomine rantoineen ja rikkonaisena maisemana on hyvä ja 

kaunis aloituskohde. Turpoonjoki on aivan loistava keväinen pikkujoki, Loimijoki on 

melottavissa koko avovesikauden. Erärenki järjestää opastettuja ja omatoimisia 

melontaretkiä. Voit valita omatoimiretken välineet vuokraten, ilmoittautua 

retkikalenterin mukaisille retkille tai tilata oman opastetun retken ryhmällesi.  

Saatavuus: Kausituote; toukokuu-lokakuu 

Lisäpalvelut: nuotiohetket 

Avainsanat: melonta, melontaretki, kanoottiretki, liesjärvi 

Sijainti: Lounais-Häme 

Kielet: suomi 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: erarenki@gmail.com 
Yrityksen puh. nro: +358 50 5454722 
Yhteyshenkilö: Jouni Palén 
Yhteyshenkilön s-posti: jouni.palen@gmail.com 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 50 5454722 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FoRestful 

https://forestful.johku.com/en_US 
 

Tuote: Melontapalvelut 

Saatavuus: Kausituote; toukokuu-lokakuu 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: inu@forestful.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 505413252 
Yhteyshenkilö: Inu Pelli 
Yhteyshenkilön s-posti: inu@forestful.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 505413252 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Jalo SUP 

www.jalolautta.fi 
Tuote: SUP-vuokraus 

Kuvaus:  Vuokraamme SUP-lautoja ennakkovarauksella koko kesän. SUP-eväsretkiä, 

täydenkuunretkiä, jokiretkiä. 20 SUP-lautaa ja jättiSUP 4-8 hgelle. SUP Voima ja venyttely. 

Laadukkaita Red Paddle Voyager-retkilautoja. Tilauksesta ryhmille virkistyspäiviin ja 

polttareihin. Sijaitsemme kauniilla Punelialla. Vuokrattavana saunamökki retkeilijöille, 

Jalo-lautta juhliin ja kokouksiin. SUP Rental & SUP Tours & SUP Yoga  

Saatavuus: Kausituote; 1.5.-30.10. 

Hinta (sis.alv): SUP-vuokra 25€/3 t 

Hinta sisältää: Sup-laudan ja melan vuokra, karkuremmi, veneilyliivi, alkuopastus 

Kesto: 3 t 

Lisäpalvelut: Lisätunnit vuokraukseen. Ohjattu retki ryhmille. Rantasauna illaksi ryhmille  

Avainsanat: SUP, melonta, vesiurheilu, sauna, järvielämys 

Sijainti: Poronpoluntie 50, Loppi (Punelia-järvi) 

Hlö min/max: 1-20 

Kielet: suomi, englanti, espanja 

Varausehdot: SUP-lautojen varaus ja peruutus edellisenä päivänä. Saunan vuokraus ja peruutus 1 

viikkoa aiemmin.  

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: info@jalolautta.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 405031661 
Yhteyshenkilö: Tiina Kassari 
Yhteyshenkilön s-posti: tiina.kassari@jalolautta.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 405031661 
 
 

 



 

Aulangon Ratsastuskoulu 

www.aulangonratsastuskoulu.fi 
Tuote: Ratsastustunteja, talutusratsastus, hevosajelutus, vikellys 

Kuvaus:  Ratsastusta, vikellystä ja hevosajelua Aulangon upeissa maisemissa tai ratsastushallissa. 

Tervetuloa tutustumaan hevosiin!  

Saatavuus: Ympäri vuoden; säännöllistä tai kertaluontoista 

Avainsanat: Ratsastus, hevonen, hevosajo, vikellys 

Hlö min/max: 1-20 

Kielet: suomi, ruotsi, englanti 

Varausehdot: Talutusratsastus aikaa varaamatta, muuten edellisenä päivänä. 

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: Info@aulangonratsastuskoulu.fi  
Yrityksen puh. nro: +358 453183317 
Yhteyshenkilö: Salla Varenti  
Yhteyshenkilön s-posti: Salla.varenti@aulangonratsastuskoulu.fi  
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 503521278 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Hevostoiminta Valkas 

www.hevostoimintavalkas.com 
Tuote: Metsäkävely aasien kanssa 

Kuvaus:  Kilttien ja suloisten aasien kanssa voi tulla virkistäytymään metsäkävelylle, jolloin teemme 

1-3 tunnin mittaisen kävelylenkin metsissä ja hiekkateillä kulkien. Kävelyn aikana jokainen 

halukas saa vuorollaan taluttaa aasia. Mukaan valitaan henkilömäärästä riippuen 1-4 

aasia. Tallilla on kaksi välimeren miniaasia ja kaksi tavallista aasia. Metsäreittejä löytyy 

sekä helppo- että vaikeakulkuisempia sen mukaisesti, millaista maastoa ihmisväki kaipaa. 

Vuodenajasta riippuen kävelyn aikana voi myös esimerkiksi poimia marjoja, kerätä sieniä 

tai pysähtyä evästauolle. Ennen kävelylle lähtemistä aaseihin tutustutaan tallilla ja ne 

harjataan yhdessä. Kävelyn jälkeen huolehditaan aasien ruokkimisesta.  

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): 30-70 €/hlö (sis. alv 24 %). Alle 3v. ilmaiseksi. 

Hinta sisältää: Ohjatun kävelyretken metsässä, aasien käytön ja 2-3h kävelyllä pienet eväät 

Kesto: 1-3 tuntia 

Lisäpalvelut: Henkilökohtaiset avustajat puoleen hintaan mukaan. 

Avainsanat: talli, aasi, kävely, metsä 

Sijainti: Hevostoiminta Valkas, Tevännön pikatie 191, 12750 Pilpala.  

Saapuminen omalla autolla. 

Hlö min/max: 1-20 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Varaus viimeistään viikkoa ennen. Maksu laskulla etukäteen tai käteisellä paikanpäällä. 

Peruutus 24h ennen tapahtumaa sairastapauksissa, muuten maksu peritään.  

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: hevostoimintavalkas@gmail.com 
Yrityksen puh. nro: +358 404123725 
Yhteyshenkilö: Satu Valkas 
Yhteyshenkilön s-posti: hevostoimintavalkas@gmail.com 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 453586700 

 



 

Hevostoiminta Valkas 

www.hevostoimintavalkas.com 
Tuote: Miniaasien vierailu tapahtumiin 

Kuvaus:  Miniaasit ovat tilattavissa erilaisiin tapahtumiin vierailulle. Ulkotiloissa aasit ovat 

vierailukäynneillä aitauksessa, jossa niitä on mahdollista silitellä ja katsella. Miniaasit on 

myös koulutettu tekemään vierailuja sisätiloissa. On myös mahdollista tapahtuman 

luonteen ja tilojen niin salliessa päästä harjailemaan ja taluttelemaan aaseja. Sisätiloissa 

miniaasit ovat rauhallisia vieraita ja ne nauttivat saamistaan rapsutuksista. Aaseilla on 

tarvittaessa jaloissaan tossut, jotta ne eivät liukastele erilaisilla lattiamateriaaleilla. Kovin 

jyrkkiä rappusia vierailupaikassa ei voi olla. Vierailun yksityiskohdat sovitaan aina tilaajan 

kanssa tapauskohtaisesti. Vierailukäynnille tulee mukaan 1-2 aasia ja ohjaaja. Vierailun 

kesto ulkotiloissa on 1-4 tuntia, sisätiloissa 1 tunti. 

Saatavuus: Ympäri vuoden; säävaraus, talviaikaan vierailut ensisijaisesti sisätiloissa.  

Hinta (sis.alv): 124 €/tunti. Matkakulut 0,69 €/km 

Hinta sisältää: Aasien tuonti sovitulle tapahtumapaikalle, aasien ohjaaja mukana tapahtuman ajan. 

Kesto: 1 - 4 tuntia 

Lisäpalvelut: Sovittaessa mahdollista järjestää myös aasivisa yms. vierailun yhteydessä  

Avainsanat: talli, aasi, tapahtuma, vierailukäynti, eläinavusteinen toiminta 

Sijainti: Asiakkaan haluamassa tapahtumapaikassa (varmistetaan etukäteen soveltuvuus aaseille)  

Hlö min/max: Ei rajoituksia palveluntarjoajan puolesta 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Varaus vähintään viikkoa etukäteen. Maksu laskulla. Peruutus tehtävä 48h ennen 

tapahtumaa, muutoin maksu peritään. 

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms. 

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: hevostoimintavalkas@gmail.com 
Yrityksen puh. nro: +358 404123725 
Yhteyshenkilö: Satu Valkas 
Yhteyshenkilön s-posti: hevostoimintavalkas@gmail.com 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 453586700 
 

 



 

Hevostoiminta Valkas 

www.hevostoimintavalkas.com 
 
Tuote: Pitkäkorvia ja pottuja -teematuokio 

Kuvaus:  Nyt on mahdollista yhdistää kaksi erityyppistä ja uutta oppimiskokemusta Pitkäkorvia ja 

pottuja -teematuokiossa. Pääset tutustumaan perinteiseen perunanviljelymaatilaan sekä 

kiltteihin aaseihin. Opit mm. millainen on perunan reitti pellolta pöytään ja millaisia aasit 

ovat käyttäytymiseltään. Tuokion aikana vietämme aikaa pääosin ulkona. Jokainen 

osallistuja saa kotiin viemiseksi kilon perunaa ja tuokion aikana mahdollisesti askarrellut 

luomukset. Tilalta on lisäksi mahdollisuus ostaa eri perunalajikkeita. Teematuokiot 

toteutetaan Aromäen tilalla Lopella, jossa jo 5. sukupolvi viljelee ruokaperunaa. Tilalla 

sijaitsee myös Hevostoiminta Valkkaan pihattotalli. Teematuokioita järjestetään 

pyynnöstä ryhmille ja lisäksi ennalta sovittuina päivinä, joihin kuka vain halukas voi 

osallistua. Ryhmät voivat olla kooltaan 6-30 henkilöä. Teematuokiot ovat toteutettavissa 

huhti-lokakuussa ja tuokioiden sisältö räätälöidään sekä osallistujien toiveet että 

sääolosuhteet huomioiden. Tuokion kesto voi olla 2-4 tuntia. Pidemmissä tuokiossa on 

evästauko. Teematuokiot sopivat hyvin esim. yritysten ja yhteisöjen tyhy/virkistyspäiväksi, 

luokkaretkikohteeksi tai vaikka koko perheen yhteiseksi ajanvietoksi.  

Saatavuus: Kausituote; huhti-lokakuu. 
Hinta (sis.alv): Hinta määräytyy ryhmän koon ja tuokion sisällön mukaan. 
Hinta sisältää: Sovittu ohjelma (tutustuminen maatilaan ja aaseihin), 1 kg perunaa, mahdolliset  
  askartelutarvikkeet, 4h tuokiossa myös pientä evästä 
Kesto: 2 - 4 tuntia 
Lisäpalvelut: Tuokion yhteyteen voidaan sopia erikseen mm. ruokailu, koulutuksellinen osuus  

Avainsanat: talli, aasi, virkistyspäivä, teematuokio, tyhy, tyky 

Sijainti: Hevostoiminta Valkas, Tevännön pikatie 191, 12750 Pilpala. Saapuminen omilla autoilla.  

Hlö min/max: 6-30 hlö 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Varaus viimeistään viikkoa ennen. Maksu laskulla. Peruutus viimeistään 5 vrk ennen, 
 muutoin maksu peritään. 
  Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 
 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: hevostoimintavalkas@gmail.com 
Yrityksen puh. nro: +358 404123725 
Yhteyshenkilö: Satu Valkas 
Yhteyshenkilön s-posti: hevostoimintavalkas@gmail.com 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 404123725 
 

 



 

Forssan Seudun Hippos ry / Pilvenmäen ravirata 

www.pilvenmaki.fi 
Tuote: Lähtöautokyyti 

Kuvaus:  Pilvenmäen raviradalla on käytössään vuoden 2017 Subaru Forester -lähtöautona eli auto, 

 joka kiihdyttää osissa ravilähdöissä kilpailevien hevosten edestä matkaan noin 60 

 kilometrin-tuntivauhdilla. Lähtöautokyyti antaa vauhdin hurmaa ja lähtöautokyytiä 

 tarjotaan ravipäivien yhteistyökumppaneille, mutta lähtöauton kyytiin on mahdollisuus 

 myös ostaa paikka ja kokea vauhtia hieman eri näkökulmastakin. Lähtöautokyyti 

 saatavilla vain ravipäivinä. 

 Saatavuus: Ympäri vuoden; Ravipäivät 2020ma 20.1.2020 klo 18 Magic Monday su 9.2.2020 klo 16 

 pe 6.3.2020 klo 18 ma 16.3.2020 klo 18 Magic Monday pe 27.3.2020 klo 18 su 

 5.4.2020 klo 13 pe 17.4.2020 klo 18 la 2.5.2020 klo 14 Pilvenmäki Special-finaali ke 

 3.6.2020 klo 18 Keskiviikkoravit la 13.6.2020 klo 18 pe 10.7.2020 klo 18 pe 17.7.2020 

 klo 18 ti 18.8.2020 klo 18 pe 28.8.2020 klo 18 la 29.8.2020 klo 14 Tammavaltikka & 

 Pilvenmäki Maraton pe 18.9.2020 klo 16 After Work-ravit ma 19.10.2020 klo 18 Magic 

 Monday pe 13.11.2020 klo 18 pe 20.11.2020 klo 18:30 Pikkujouluravit ma 14.12.2020 

 klo 18 Magic Monday to 31.12.2020 klo 18 

Hinta (sis.alv): 25e/hlö 
Hinta sisältää: Opastuksen ennen lähtöautokyytiä oppaan vetämänä raviurheilusta ja kyydityksen 
 yhdessä autolähdössä ravien aikana 
Kesto: 20 minuuttia 
Lisäpalvelut: Mahdollisuus muihin raviradan tarjoamiin elämys- ja ravintolapalveluihin kyydin 
 yhteydessä. 
Avainsanat: ravit, raviurheilu, elämys, lähtöautokyyti 
Sijainti: Pilvenmäen ravirata, Pilvenmäentie 7, 30420 Forssa 
Hlö min/max: yksi kerrallaan, raveissa 1-5 lähtöä joissa voi kyydistystä antaa 
Kielet: suomi, englanti, ruotsi 
Varausehdot: Varaukset voi tehdä vielä ravipäivinä, peruutus 5 tuntia ennen. Maksu käy käteisellä  tai 
 kortilla. 7vrk ennen tilaisuutta. Varauksen peruutus lähempänä 50% varauksen 
 hinnasta. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 
 
 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info@pilvenmaki.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 104221490 
Yhteyshenkilö: Elina Hirvonen 
Yhteyshenkilön s-posti: elina.hirvonen@pilvenmaki.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 503018258 
 

 

 

 



 

Forssan Seudun Hippos ry / Pilvenmäen ravirata 

www.pilvenmaki.fi 
Tuote: Ravit tutuksi-kierros 

Kuvaus:  Tutustumisen raviurheiluun voidaan omalle ryhmälle toteuttaa emäntiemme johdolla 

 ohjatusti ravipäivän aikana. Raviurheilu tutuksi -kierros perehdyttää Pilvenmäen 

 raviradan ja Suomen raviurheilun historiaan, raviurheilun rakenteisiin, kilpailijoiden 

 olosuhteisiin ja tuomaritoimintaan. Suosituimpia pisteitä kierroksella on hevosten ja 

 niiden taustajoukkojen kohtaaminen sekä raviurheilun tuomaritoimintaan tutustuminen.  

 Saatavuus: Ympäri vuoden; Ravipäivinä ma 20.1.2020 klo 18 Magic Monday su 9.2.2020 klo 16 pe 

 6.3.2020 klo 18 ma 16.3.2020 klo 18 Magic Monday pe 27.3.2020 klo 18 su 5.4.2020  klo 

 13 pe 17.4.2020 klo 18 la 2.5.2020 klo 14 Pilvenmäki Special-finaali ke 3.6.2020  klo  18 

 Keskiviikkoravit la 13.6.2020 klo 18 pe 10.7.2020 klo 18 pe 17.7.2020 klo 18 ti 18.8.2020 

 klo 18 pe 28.8.2020 klo 18 la 29.8.2020 klo 14 Tammavaltikka & Pilvenmäki 

 Maraton pe 18.9.2020 klo 16 After Work-ravit ma 19.10.2020 klo 18 Magic Monday pe 

 13.11.2020 klo 18 pe 20.11.2020 klo 18:30 Pikkujouluravit ma 14.12.2020 klo 18 

 Magic Monday to 31.12.2020 klo 18 

Hinta (sis.alv): 45e/hlö 
Hinta sisältää: Sis. opaspalvelut, tutustuminen raviurheiluun, ravintolapäivällinen/-lounas 
Kesto: 3,5 h 
Lisäpalvelut: Mahdollisuus muihin raviradan tarjoamiin elämys- ja ravintolapalveluihin 
Avainsanat: raviurheilu, ravit, ravintola, elämys, tutustuminen, raviurheilu 
Sijainti: Pilvenmäen ravirata, Pilvenmäentie 7, 30420 Forssa 
Hlö min/max: 1-80 
Kielet: suomi, englanti, ruotsi 
Lisätietoja: Ravit tutuksi -kierrokseen yhdistetään monesti ravi-ilta Ravintola Valtikasta raveja 
 seuraten, mutta sisältöä voidaan räätälöidä ryhmäkohtaisesti. Ravit tutuksi -kierros 
 maksaa lähtökohtaisesti 45 euroa / henkilö, mutta räätälöimme paketin 
 ravintolapalveluiden yhteyteen ryhmille. 
Varausehdot: Ryhmien varaukset: 7vrk ennen ravipäivää. Peruutus/henkilömäärän muutokset 2vrk 
 ennen, peruuttamaton varaus laskutetaan 100%. 
 Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  
 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info@pilvenmaki.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 104221490 
Yhteyshenkilö: Elina Hirvonen 
Yhteyshenkilön s-posti: elina.hirvonen@pilvenmaki.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 503018258 
 

 

 

 



 

Forssan Seudun Hippos ry / Pilvenmäen ravirata 

www.pilvenmaki.fi 
 
Tuote: Tandem-ajo 

Kuvaus:  Pilvenmäen raviradalla on tandem-kärryt ja kumppaneita, jotka tarjoavat aitoa 

 ravihevoskyytiä raviradalla ravipäivinä ja ryhmille myös ravipäivien ulkopuolella! 

 Tandem-ajo ravihevosella antaa todellista ravituntumaa tandem-ohjastajalleen, mutta 

 kuitenkin osaavan hevosten ohjastajan opastuksella. Tandem-ajossa tutustut 

 raviurheiluun ja pääset lähelle hevosta – matkassasi on raviradan opas, jolta voit 

 tarvittaessa kysyä muitakin raviurheilusta heränneitä kysymyksiä. Ravipäivinä 

 osallistujamäärästä riippuen hinta on 75-125e / henkilö. Ryhmille hinnat alkavat 50e / 

 henkilö, minimissään 4 henkilöä. 

 Saatavuus: Ympäri vuoden; Ravipäivät 2020ma 20.1.2020 klo 18 Magic Monday su 9.2.2020 klo 16 

 pe 6.3.2020 klo 18 ma 16.3.2020 klo 18 Magic Monday pe 27.3.2020 klo 18 su 

 5.4.2020 klo 13 pe 17.4.2020 klo 18 la 2.5.2020 klo 14 Pilvenmäki Special-finaali ke 

 3.6.2020 klo 18 Keskiviikkoravit la 13.6.2020 klo 18 pe 10.7.2020 klo 18 pe 17.7.2020 

 klo 18 ti 18.8.2020 klo 18 pe 28.8.2020 klo 18 la 29.8.2020 klo 14 Tammavaltikka & 

 Pilvenmäki Maraton pe 18.9.2020 klo 16 After Work-ravit ma 19.10.2020 klo 18 Magic 

 Monday pe 13.11.2020 klo 18 pe 20.11.2020 klo 18:30 Pikkujouluravit ma 14.12.2020 

 klo 18 Magic Monday to 31.12.2020 klo 18 

Hinta (sis.alv): Ravipäivinä osallistujamäärästä riippuen hinta on 75-125e / henkilö. Ryhmille hinnat 
 alkavat 50e / henkilö, minimissään 4 henkilöä. 
Hinta sisältää: Suojavarusteet, elämyksen ravihevosen kyydissä, kevyen opastuksen raviurheiluun ja 
 hevosen ajamiseen, vakuutuksen osallistujalle 
Kesto: Ravipäivinä 30min, ravien ulkopuolella 45min 
Lisäpalvelut: Mahdollisuus ravintolapalveluihin 
Avainsanat: hevonen, ravit, raviurheilu, elämys 
Sijainti: Pilvenmäen ravirata, Pilvenmäentie 7, 30420 Forssa 
Hlö min/max: 1-10 
Kielet: suomi, englanti, ruotsi 
Varausehdot: Varaukset Pilvenmäki, info@pilvenmaki.fi, p. 0104221490 Maksetaan paikan päällä 
 ennen aktiviteettiä (maksuna käy käteinen ja yleisimmät kortit). Varauksen tekeminen  ja 
 peruutus min. 2vrk ennen ravipäivää. Ravipäivien ulkopuolella ryhmävaraukset ja -
 peruutukset 7vrk ennen tilaisuutta. Varauksen peruutus lähempänä 50% varauksen 
 hinnasta. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 
 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info@pilvenmaki.fi 
 Yrityksen puh. nro: +358 104221490 
Yhteyshenkilö: Elina Hirvonen 
Yhteyshenkilön s-posti: elina.hirvonen@pilvenmaki.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 503018258 
 

 



 

Ratsastuskoulu Saajan talli 

www.saajantalli.net 
Tuote: ratsastustunnit ja maastoretket 

Kuvaus:  Ratsastustunnit poneilla ja suomenhevosilla alkeistasosta kokeneempiin. Maastoretket 

luotettavilla suomenhevosilla Aulangon metsiin. 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Avainsanat: ratsastus 

Hlö min/max: 2-6 

Kielet: suomi, englanti, saksa, ruotsi, tanska 

Varausehdot: Varaukset etukäteen, peruutus vähintään 24h ennen tapahtumaa. 

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: laura.kajanto@saajantalli.net 
Yrityksen puh. nro: +358 405650909 
Yhteyshenkilö:  
Yhteyshenkilön s-posti:  
Yhteyshenkilön puh. nro:  
 
 
 
 
 
 


