Lataudu
luonnosta

Luontoaktiviteettia ja hyvää ruokaa
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Ruokapaketit
1.
Pillilän myllärin kiusaus

Pitkään uunissa hautunut, suussasulavan kermainen kiusaus on
perinteistä, konstailematonta suomalaista ruokaa parhaimmillaan.
Lisukkeena raikasta vihersalaattia.

2.

Mäkikylän plikan makkarapannu
Pannulle on pantu neljää erilaista maatilalihakauppa Makulihan
maankuulua makkaraa. Lisukkeena hapankaalia ja Pirtin omaa sinappia
sekä kirkas perunasalaattia.

3.

Hämäläinen pitopöytä
Käsitteeksi muodostunut pöytä, jota on tarjoiltu Pirtin alkuajoista
lähtien. Tammelan Portaan kylässä kantatila Kauhan emäntä on laittanut
Härkätien kulkijoille pitopöytää. Pitopöydän herkut ovat maankuuluja.
Kauhan talossa on poikennut jos jonkinmoista kulkijaa. Ketään ei
käännytetty ovelta, vaan hämäläisellä vieraanvaraisuudella vieraat
kutsuttiin pöytään. Kauhalla ei säästelty talonantimissa vaan pöytä
notkui katetuista herkuista. Vieraiden syödessä emäntä kertoi tarinoita
portaalaisista ja mysteerikirkosta, legendaa Portaassa sijainneesta
ensimmäisestä kappelista. Uskoi, ken halusi.

4.

Rasilan tilan isännän lihakeitto
Isäntä tiesi, mikä antaa lihakeitolle parhaan maun. Yksinkertaiset
raaka-aineet, pippuri ja suola, siinä ne tärkeimmät. Mutta kaikkein tärkein
on makuluu. Makuluu antaa keitolle sen täyteläisen ja jäljittelemättömän
maun. Keiton annetaan porista hellalla hiljakseen pari kolme tuntia ja sen
jälkeen levähtää ennen tarjoilua. Lisukkeena hämäläinen ruisleipä oikean
voin kera.
Kaikkiin ruokailuihin kuuluu Pirtin omat leivät, kotikalja, vesi ja maito
sekä kahvi ja tee.
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Nokipannukahvi
Halutessasi sytytämme nuotion, tunnelmoimme tulen äärellä
ja keitämme nokipannukahvit ja teetä (erillistilauksesta).

Sauna
Pirtin saunamajuri lämmittää mielellään saunan ulkoilijoille.
Saunamme sijaitsee omassa rauhassa Suujärven rannalla. Sauna
on anniskeluvapaa alue, joten siellä voi nauttia omista juomista.

15 € / henkilö

Kysy lisää myynnistämme!
Haluttaessa ruokailuun voidaan lisätä viini- ja oluttarjoilu.
Kaikki ruoat ovat laktoosittomia. Tarvittaessa valmistamme
ruoat asiakkaan ruokavaliot ja -allergiat huomioiden.
Kaikki lihat ovat suomalaista alkuperää.

• Aktiviteetti on vahvistettava 14 vrk ennen tapahtumaa ja lopullinen
osallistujamäärä seitsemän vuorokautta ennen tapahtumaa.
(14 vrk on peruutusehto, tämän jälkeen peruutetut tapahtumat
veloitamme kokonaan)
• Toteutamme aktiviteetit yhdessä FoRestfulin kanssa.

Lataudu luonnosta
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Fatbike-retki
Tule läskipyöräretkelle nauttimaan luonnossa
liikkumisesta, Saaren kansanpuiston upeista
harjumaisemista ja mukavasta yhdessäolosta!
Retki alkaa pyöriin tutustumisella ja koeajolla, jotta ajaminen olisi
mukavaa ja turvallista. Fatbikepyöräily on hauskaa ja ketterää
epätasaisessakin maastossa. Ajettava reitti määritellään osallistujien
taito- ja kuntotason mukaan. Ajon lomassa pidämme myös taukoja.
Osallistujat saavat pyöräilyyn varustautumisesta erillisen ennakkoinfon
ennen retkeä, mutta osallistujilla on hyvä olla ainakin säänmukainen
vaatetus ja pyöräilyyn sopivat kengät, esimerkiksi lenkkikengät.

• Retken kesto 1,5 tuntia tai sopimuksen mukaan + ruokailu Pirtillä.
Myös reitin pituus voidaan räätälöidä ryhmälle sopivaksi.
• Ryhmäkoko 1-14 hlöä, isommille ryhmille kysy saatavuutta erikseen.
• Yhdistämällä ohjelma muihin ohjelmiin, voidaan ryhmäkokoa
kasvattaa helposti 28 henkilöön.
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VARUSTEET:
Säänmukaiset ulkoiluvaatteet, lämmintä taukovaatetta
ja metsässä pyöräilyyn soveltuvat jalkineet.
Vesipullo on myös hyvä olla mukana.

Hinta
Pillilä
67€ + alv 14% / hlö

Mäkikylä
70€ + alv 14% / hlö

Hämäläinen
83€ + alv 14% / hlö

Rasila
69€ + alv 14% / hlö

Hintaan sisältyy:
• Ruokailu Lounais-Hämeen Pirtillä
valintanne mukaan.
• Tapahtuman valmistelu ja
toteutus.
• Opastus, vesipullot, fatbikepyörät ja pyöräilykypärät
(halutessasi voit myös ottaa oman
kypärän mukaan) sekä järjestäjän
vastuuvakuutus.
• Osallistujat ottavat tarvittaessa
itse tapaturmavakuutuksen.
Ryhmän minimikoko 10 hlöä.

Lataudu luonnosta
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Haulikkoammuntaa & Patikointia
Torronsuon kansallispuistossa

Tapaamme Sukulan ampumaradalla Tammelassa ja aloitamme ohjelman
rata- ja aseenkäsittelyturvallisuusbriiffillä. Oppainamme ammunnassa toimivat kaksi ammattitaitoista ja kokenutta haulikkoammunnan kouluttajaa.
Turvallisuusasioiden jälkeen jaamme ryhmän puoliksi ja toinen ryhmä siirtyy
opastettuun trap-ammuntaan ja toinen niin ikään opastettuna skeet-radalle.
Jokainen osallistuja pääsee ampumaan noin 10 laukausta per laji.
Ampumaradalla on tarjolla lämmintä juotavaa ja eväsleipä. Järjestäjä vastaa tarvittavista varusteista. Aktiviteetti ei vaadi aikaisempaa kokemusta
ammunnasta tai aseenkäsittelystä etkä tarvitse aseenkantolupaa osallistuaksesi. Rata on varattu meille yksityiskäyttöön.
Ammunnan kesto lounaineen on noin 3,5 h.
Ammunnan ja ruokailun jälkeen suuntaamme (omilla autoilla) noin viiden kilometrin päähän Torronsuon kansallispuistoon ja teemme noin 45 min mittaisen
patikan enimmäkseen pitkospuita ja metsäpolkua pitkin samalla kuullen Torronsuon luonnon erityispiirteistä. Patikan jälkeen kokoonnumme tulipaikalle
nokipannukahville ja pullalle. Patikan ja kahvittelun kesto noin 1,5h.
Ohjelman kokonaiskesto yhteensä noin 5h + ruokailu Pirtillä.

• Ampumaradalla on myös katettua tilaa ja huussi, Torronsuolla on myös huussi.

Trap ja skeet ovat
haulikkoammunnan lajeja,
kummassakin ammutaan
lentäviä savikiekkoja.
Pääasiallinen ero trap- ja skeetammunnan välillä on kiekkojen
lentosuunta.
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VARUSTEET:
Säänmukaiset ulkoiluvaatteet ja lämmintä taukovaatetta, metsässä kävelyyn
soveltuvat jalkineet. Sateen varalle järjestäjältä löytyy 30 kpl laadukkaita ja
käytännöllisiä sadeviittoja, sekä lisäksi ohuita kevyt sadetakkeja.
Vesipullo on myös hyvä olla mukana.

Hinta
Pillilä
107€ + alv 14% / hlö

Mäkikylä

Hintaan sisältyy:
• Ruokailu Lounais-Hämeen Pirtillä
•
•

110€ + alv 14% / hlö

Hämäläinen
123€ + alv 14% / hlö

Rasila
109€ + alv 14% / hlö

•
•

valintanne mukaan.
Tapahtuman valmistelu ja toteutus.
Järjestäjän vastuuvakuutus ja
kaksi ammattitaitoista kouluttajaa
ammunnan ajaksi ja kaksi erä- ja
luonto-opasta Torronsuolle.
Keittoruokailu & lämmin juoma
ampumaradalla ja nokipannukahvit
ja pullat Torronsuolla.
Osallistujat ottavat tarvittaessa
itse tapaturmavakuutuksen

Ryhmän minimikoko 8 hlöä.
(Max ryhmäkoko on 26 hlöä.)

Lataudu luonnosta

7

Lumikengillä
Ristiin Rastiin
Tule ja näe upea talvimaisema, kuule talvisen luonnon
hiljaisuus, hengitä maailman puhtainta ja raikkainta
ilmaa, aisti ikivihreän havumetsän tuoksu ja tunne, kuinka
lumikengät narskuvat pakkaslumessa jalkojesi alla!
Teemme lumikenkäilyretken Lounais-Hämeen Pirtin lähimaastossa
ja vaellamme kauniissa, talvisessa luonnossa ammattioppaan
johdolla. Opimme lumikenkäilyn alkeet ja nautimme mukavasta yhdessä
liikkumisesta. Retken aikana kuulemme alueen luonnosta ja sen
erityispiirteistä. Tauon aikana nautimme kuksista kuumaa juomaa (mehua
tai glögiä).

• Retken kesto 1,5 tuntia tai sopimuksen mukaan + ruokailu Pirtillä. Myös
reitin pituus voidaan räätälöidä ryhmälle sopivaksi.
• Aktiviteetti on saatavilla tammikuusta huhtikuun alkupäiville. Jos on
liian vähän lunta (alle 10 cm), voimme korvata lumikenkäilyn patikalla
tai halutessasi voit perua retken lumitilanteeseen vedoten.
• Ryhmäkoko 1-16, isommille ryhmille kysy saatavuutta erikseen.

Hinta
Pillilä
44€ + alv 14% / hlö

Mäkikylä
48€ + alv 14% / hlö

Hämäläinen
60€ + alv 14% / hlö

Rasila
46€ + alv 14% / hlö
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Hintaan sisältyy:
• Ruokailu Lounais-Hämeen Pirtillä
valintanne mukaan.
• Tapahtuman valmistelu ja
toteutus.
• Järjestäjän vastuuvakuutus,
ammattiopas koko retken ajaksi,
lumikengät ja sauvat sekä lämmin
juoma.
• Osallistujat ottavat tarvittaessa
itse tapaturmavakuutuksen.
Ryhmän minimikoko 10 hlöä.

Villit Vihannekset
Luonnosta kerättävät villiyrtit ovat ilmaista, terveellistä
ja ekologista lähiruokaa. Villiyrttien ravintopitoisuus
on usein viljeltyä kasvia parempi, joten niiden käyttö
ruoanlaitossa edistää hyvinvointia. Esim. nokkonen
sisältää kuusi kertaa enemmän rautaa kuin pinaatti!
Teemme retken Lounais-Hämeen Pirtin lähimaastossa tutustuen samalla
kymmeneen yleisimpään villivihannekseen ja niiden käyttötarkoitukseen.
Opettelemme tunnistamaan ne ja opimme, miten voimme kutakin kasvia
hyödyntää ruuanlaitossa. Käymme läpi villiyrttien yleisimpiä kuivaus- ja
säilöntämenetelmiä. Ohjelman päätteeksi nautimme villiyrttimaistiaiset.
Pääsemme heti maistelemaan luonnon tarjoamaa superfoodia!

• Retken kesto 1,5 tuntia tai sopimuksen mukaan + ruokailu Pirtillä. Myös
reitin pituus voidaan räätälöidä ryhmälle sopivaksi.

• Voidaan toteuttaa touko - syyskuussa ja kaikissa sääolosuhteissa.
• Ryhmäkoko 1-20. kysy lisää tietoa yli 20 hengen ryhmille.

Hinta
Pillilä
44€ + alv 14% / hlö

Mäkikylä
48€ + alv 14% / hlö

Hämäläinen
60€ + alv 14% / hlö

Rasila

Hintaan sisältyy:
• Ruokailu Lounais-Hämeen Pirtillä
valintanne mukaan.
• Tapahtuman valmistelu ja
toteutus.
• Villiyrttimaistiaiset ja järjestäjän
vastuuvakuutus.
• Osallistujat ottavat tarvittaessa
itse tapaturmavakuutuksen
Ryhmän minimikoko 10 hlöä.

46€ + alv 14% / hlö

Lataudu luonnosta
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Metsämieli
Tule ja aisti ikivihreän havumetsän tuoksu, hengitä
maailman puhtainta ilmaa, rentoudu pysähtymällä ja opi
olemaan läsnä hetkessä!
Teemme rauhallisen ja palauttavan patikkaretken Lounais-Hämeen
Pirtin lähimaastossa ja tutustumme luonnon hyvinvointivaikutuksiin
Metsämieli-menetelmän avulla (lisätietoa alla). Retkellä teemme luonnon
hyvinvointivaikutuksia tehostavia mielentaitoharjoituksia, vetreytämme
itsemme metsäisellä joogavenyttelyllä ja uppoudumme tietoisesti
ympäröivään luontoon. Ohjelman aikana palaudumme, rentoudumme,
virkistäydymme ja opimme hyödyntämään luontoa terveyttä edistävällä
tavalla.

• Retken kesto on 1,5 tuntia ja pituus noin 2 km tai sopimuksen mukaan +
ruokailu Pirtillä. Reitin pituus voidaan räätälöidä ryhmälle sopivaksi.
• Aktiviteetti voidaan toteuttaa ympäri vuoden (pukeuduthan
lämpimästi talvella!) ja kaikissa sääolosuhteissa.
• Ryhmäkoko 1-40, kysy saatavuutta erikseen isommille ryhmille.
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Mikä Metsämieli?
Luonto tuottaa monenlaisia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia.
Tutkimusten mukaan jo kymmenen minuutin luonto-oleilu laskee
sykettä, hengitystiheyttä, verenpainetta ja vähentää stressihormoneiden
määrää veressä. Luonto tuottaa rauhoittumisen ja rentoutumisen
kokemuksen. Yli kahden tunnin luonnossa oleilun jälkeen elimistön
immuunipuolustusjärjestelmä vahvistuu. Yli viisi tuntia kuukaudessa
luonnosta nauttivilla on huomattu myös mielialan kohentumista ja
positiivisten tunteiden lisääntymistä.
Metsämieli-menetelmän on kehittänyt kokenut hyvinvointivalmentaja
Sirpa Arvonen, joka on tehnyt valmennustyötä terveys- ja luontoliikunnan
parissa jo 30 vuoden ajan. Metsämieli-menetelmässä otetaan
oivaltavasti käyttöön luonnon suomat terveysvaikutukset ja niitä
tehostetaan metsäisillä mielentaitoharjoituksilla. Menetelmässä on
hyödynnetty myös viimeisimpiä psykologian suuntauksia sekä terapiaja valmennusmenetelmiä, kuten mindfulnessia ja life coachingia.
Metsämieli-harjoituksilla kehitetään tietoisesti ja tavoitteellisesti oman
mielen sisäisiä, hyvinvointia tukevia taitoja. Metsämielellä syvennetään
itsetuntemusta, rentoudutaan, taltutetaan stressiä, virkistäydytään ja
tankataan voimavaroja, myös vaikeissa elämäntilanteissa. Samalla voi
löytää uusia, omaan arkeen mahtuvia hyvinvointitottumuksia.

Hinta
Pillilä
44€ + alv 14% / hlö

Mäkikylä
48€ + alv 14% / hlö

Hämäläinen
60€ + alv 14% / hlö

Rasila
46€ + alv 14% / hlö

Hintaan sisältyy:
• Ruokailu Lounais-Hämeen Pirtillä
valintanne mukaan.
• Tapahtuman valmistelu ja
toteutus.
• Vesipullo ja järjestäjän
vastuuvakuutus.
• Osallistujat ottavat
tarvittaessa itse
tapaturmavakuutuksen.
Ryhmän minimikoko 10 hlöä.

Lataudu luonnosta
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Pökkelöjooga
Tule ja näe Saaren kansanpuiston upeat maisemat, hengitä
maailman puhtainta ilmaa, aisti ikivihreän havumetsän
tuoksu, rentoudu pysähtymällä ja opi olemaan läsnä
hetkessä liikkeen avulla!
Ohjelman keskiössä on suomalainen luonto, metsä ja hengitys sekä
näiden tieteellisesti todetut hyvinvointivaikutukset. Tavoitteena on
ymmärtää hengityksen, fyysisten harjoitteiden ja luonnon merkitystä
stressin hallinnassa ja kokea tämä käytännön harjoitteiden kautta.
Keho hyötyy liikkeestä ja mieli pysähtymisestä. Liikumme ryhmän
tasoon muokatuissa asennoissa ja voimistamme kehoa ja hengitystä.
Pökkelöjoogaosuuden lisäksi teemme tietoisen läsnäoloharjoituksen
(mindfulness) ja loppuun rentoutusharjoituksen. Ohjelma takaa varman
rauhoittumisen ja rentoutumisen.

• Ohjelman kesto on 1,5 tuntia tai sopimuksen mukaan + ruokailu Pirtillä.
• Aktiviteetti voidaan toteuttaa ympäri vuoden ja kaikissa
sääolosuhteissa.
• Ryhmäkoko 1-40, isommille ryhmille kysy saatavuutta erikseen.

Pökkelöjooga on ihan kaikille sopiva ohjelma,
voit siis olla miten pökkelö tahansa!
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Pökkelö eli pystyyn lahonnut puu, kelo,
tönkkö, hidasliikkeinen.

VARUSTEET:
Säänmukaiset ulkoiluvaatteet, lämmintä taukovaatetta ja metsässä kävelyyn
soveltuvat jalkineet. Sateen varalle järjestäjältä löytyy 30 kpl laadukkaita ja
käytännöllisiä sadeviittoja, sekä lisäksi ohuita kevyt sadetakkeja.
Vesipullo on myös hyvä olla mukana.

Hinta
Pillilä
44€ + alv 14% / hlö

Mäkikylä
48€ + alv 14% / hlö

Hämäläinen
60€ + alv 14% / hlö

Rasila

Hintaan sisältyy:
• Tapahtuman valmistelu ja
toteutus.
• Ruokailu Lounais-Hämeen Pirtillä
valintanne mukaan.
• Vesipullo ja järjestäjän
vastuuvakuutus.
• Osallistujat ottavat tarvittaessa
itse tapaturmavakuutuksen.
Ryhmän minimikoko 10 hlöä.

46€ + alv 14% / hlö

Lataudu luonnosta
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Saaren Olympialaiset
Virkisty ja rentoudu ulkona tiimipelejä pelaillen!
Luvassa on mukaansatempaavaa ja kilpailuhenkistä
kisailua mielenkiintoisten ja hauskojen lajien parissa.
Ohjelman vaatimustaso on helppo ja se soveltuu kaikille.
Tiimikisailu rakennetaan oheisista lajeista asiakkaan toiveiden
mukaisesti.
Tapparanheitto
Jousiammunta
Jättimölkky
Jättitikka
Karjalainen Kyykkä
Tulensytytys
Eläinäänivisa
Tarkkuusonginta
Keppigolf

Älypähkinät
Hevosenkengänheitto
Ritsa-ammunta
Hullunkurinen tikanheitto
Savikiekkofrisbee
Pehmofrisbee
Tulitikun pituusheitto
Huojuva Torni
Ruutumölkky

• Ohjelman kesto on noin 1,5 tuntia (sisältäen 5-6 lajia) tai sopimuksen
mukaan + ruokailu Pirtillä.
• Aktiviteetti voidaan toteuttaa ympäri vuoden ja kaikissa
sääolosuhteissa.
• Ryhmäkoko 1-60, kysy saatavuutta erikseen isommille ryhmille.
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Voittajajoukkueelle
on luvassa
palkinto.

Hinta
Pillilä
44€ + alv 14% / hlö

Mäkikylä
48€ + alv 14% / hlö

Hämäläinen
60€ + alv 14% / hlö

Rasila

Hintaan sisältyy:
• Ruokailu Lounais-Hämeen Pirtillä
valintanne mukaan.
• Tapahtuman valmistelu ja
toteutus.
• Vesipullo ja järjestäjän
vastuuvakuutus.
• Osallistujat ottavat tarvittaessa
itse tapaturmavakuutuksen.
Ryhmän minimikoko 10 hlöä.

46€ + alv 14% / hlö

Lataudu luonnosta
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Tervetuloa Pirtille!
Perinneravintola Lounais-Hämeen Pirtti Saaren kansanpuistossa
Tammelassa toimii laadukkaana juhlapaikkana ja tilausravintolana.
Hakkapeliittakellari on erinomainen paikka kokoustilana tai pöytiin
tarjoiltavien tilaisuuksien juhlatilana. Saunan voi varata sekä yritys- että
yksityiskäyttöön kirkasvetisen Suujärven rannalta. Saunailtaa voi jatkaa
Hakkapeliittakellarissa ruokailun merkeissä.

Saaren kansanpuisto,
Portaantie 480, 31300 Tammela
Puhelin: 044 977 7783
ravintola@lounais-hameenpirtti.fi

