Perinteestä versoo uutta
tekemistä ja tarinoita – kylätien
607 monet kasvot
Matkailupalveluita tien 607 Korpilahti-Petäjävesi varrella

Kesäpäivä- ja yö
Hangasjärven ulkoilualueella

Vietä kesäinen vuorokausi Hangasjärven rannalla luontoaktiviteeteissa virkistyen ja luonnon rauhasta
nauttien. Kierrä Myllyvuoren lenkki ja sammuta janosi raikkaalla lähdevedellä. Lähde kajakeilla
Hangasjärven laineille ja kokkaile kesäkeittiössä iltapalaa vaikkapa itseonkimastasi saaliista. Rentoudu
rantasaunan pehmeissä löylyissä ja pulahda välissä järveen vilvoittelemaan.
Hangasjärven ulkoilualue sijaitsee Natura 2000 -alueisiin kuuluvan Myllyvuoren ja Hangaspuron kyljessä
Tikkalan kylässä, noin puolen tunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Ulkoilualueella yövyt rantasaunan
kammarissa, jopa 24 henkeä majoittavassa retkikämpässä, Tentsile-puumajoitteessa tai riippumatossa.
Tee elämyksestä itsesi näköinen!

Yöpyminen rantasaunalla

100 €

Yöpyminen Tentsilessä + sauna

100 €

Retkikämpän päivä + yö, yksi kamari max 6 hengelle

150 € + sauna 50 €

Retkikämpän päivä + yö, koko kämppä

210 € + sauna 50 €

Vuokrahintaan sisältyy kajakkien, polkupyörien ja kypärien, riippumattojen, pihapelien ja astioiden
käyttö. Retkikämppä ja sauna ovat sähköttomiä, virtaa saa valoisaan aikaan aurinkopaneeleista. Kämpällä
ei ole juoksevaa vettä, veden saa järvestä ja läheiseltä lähteeltä kantamalla.

Varaukset ja lisätietoja

Osoite

pokokorpilahti.johku.com

Hangasjärven retkikämppä

040 413 2516, Johanna Niilivuo

Hangasjärventie 106

hangasjarvi@pokokorpilahti.fi

41940 Tikkala

Metsään tutustumista
aisteja herätellen

Tunnetko tuulen hiuksissasi, huomaatko tuoksun pehmeän sammaleen, kuuletko linnun laulavan,
maistatko moninaiset yrttien maut? Aistitko metsän mahtavan elinvoiman ja vuorovaikutuksen
kanssasi? Tule kokemaan aisteja herättelevä seikkailu porukalla tai vain kahden ystäväsi kanssa metsän
suloiseen rauhaan. Matkan varrella teemme erilaisia harjoituksia pareittain ja itsekseen, istuen ja seisten.
Toisiamme kuljettaen sekä arvuutellen, mitä käsi on kerännyt matkalta mukaansa toisen tietämättä.

60 €

1 Henkilö
6-10 hengen ryhmä (soveltuu myös tyhy-toimintaan)

450 €

Tilauksesta 1.5.–30.8. välisenä aikana

Hintaan sisältyy opastettu kierros harjoitteineen lähimetsässä, nuotiokahvit sekä pikkupalasta laavulla.
Yöpyminen laavulla on mahdollista max 6 henkilöä, laavulla on puuvessa.
Harjoitteet käyvät myös lapsille. Metsän antimia maistellaan, haistellaan, tunnustellaan, kuunnellaan ja
katsotaan, sekä puhdistetaan kaupungin meteli ja työn stressi metsän suomaan hiljaisuuteen ja rauhaan.
Kokoonnumme retkelle Mäntyahon tilalla (Mäntyahontie 130). Mukaan tarvitset hyvät säänkestävät
varusteet, istuinalusen, vesipullon, taukotakin ja henkilökohtaiset tarvikkeet sekä hyvät tukevat
vedenkestävät kengät. Maasto on keskivaikeaa ja vaativaa, ei pitkospuita, eikä polkuja. Retkellä
kierrämme vaihtelevassa maastossa, kosteikossa sekä kuivaa ja kosteaa kangasta olevissa metsissä.
Laidunmaan palveluihin kuuluvat myös saunahoidot.

Varaukset ja lisätietoja

Osoite

045 353 9094, Riitta Kuusela

Laidunmaan saunahoidot

laidunmaan20@gmail.com

Mäntyahontie 130
41930 Kuohu

Tuoremehua tai sosetta
omista tai Lehtolan yrttitilan
omenista ja marjoista

Lehtolan yrttitilalla pääset mehustamaan tai soseuttamaan omasta tai yrttitilan sadosta herkullisia
tuoretuotteita. Erilajisten omenien kypsymisaika on elokuun lopusta lokakuulle. Omenat kerätään
juurelta, jolloin ne ovat varmasti kypsiä. Omenat ja sekaan tulevat marjat murskataan sähkökäyttöisellä
vinoputkimurskaimella saaviin, josta ne siirretään vedenpaineen avulla toimivaan puristimeen.
Puristuserästä tulee vähintään 20 minuutin puristusajalla 30–40 litraa mehua. Pehmeistä omenista voit
tehdä myös sosetta sähkökäyttöisellä puristimella. Käsiteltävän tavaran on oltava puhdasta, madonreiät
eivät haittaa ja ruskeat kohdat voit vuolaista pois.
Jos tahdot käyttää talosta löytyvää pakastuskonttia pakastukseen ja jonkun kuukauden säilytykseen,
pakastukseen käyvät omat pullot ja purkit ovat suositeltavia. Laitteiden omatoiminen pesu ja puristeiden
poisvienti kuuluu pakettiin tai siitä on sovittava erikseen.

Omat omenat ja marjat (n. 10 % ) itsepuristettuna

30 € / puristuserä

Lehtolan omenat itsekerättynä ja -puristettuna

40 € / puristuserä
10 €

Pakastus

10 € / kk

Säilytys

Otathan mukaasi omenoiden keräystä varten säänmukaiset varusteet, kosteutta kestävät kengät sekä
suojakäsineet, mikäli kätesi ovat nokkosarat. Laitteiden pesussa saattaa kastua.
Lehtolan yrttitilalta voit ostaa mukaasi kuusenkerkkä- ja muita viherjauhoja, vesihöyrytislaustuotteita
muun muassa piparmintusta ja saksankirvelistä, polttopuita sekä puutavaraa parruista rimoihin. Tilalla
on sahaus- ja höyläysmahdollisuus. Tilalta saa myös pettujauhoa ja esittelyn sen hankintaprosessista.

Varaukset ja lisätietoja, Esko Paatelainen
epaatelainen@gmail.com

Osoite
Lehtolan Yrttitila
Moksintie 166, 41800 Muurame,
josta omaa tietä noin 600 m Lehtolaan

Kulttuuriperintöä ja
rakennushistoriaa 1600-luvun
kantatilalla Tikkalassa

kuva: Tommi Huusko

UNESCOn kahden maailmanperintökohteen, Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven ketjun Oravivuoren
näköalapaikan puolivälissä tien 607 varressa sijaitsee Tikkalan kylä. Kylä perustettiin 1500-luvun
lopussa, kun Tikkasen veljekset asettuivat asumaan vanhan eränkäyntialueen kauneimmalle paikalle
Patajärven rannalle. Laukkalan tila erotettiin viereisestä Tikkalan kantatilasta vuonna 1607. Tilalla
sijaitsee nykyisin kotimuseo, jonka pihapiirissä on useita 1800-luvun rakennuksia. Tilan 16. isäntä
esittelee tilan ja kylän elämää päärakennuksen vuonna 1863 valmistuneessa, alkuperäisessä kunnossa
olevassa tuvassa. Vierailijoilla on mahdollisuus opastettuun kierrokseen myös muissa tilan pihapiirin
rakennuksissa.

15 €

Aikuinen

5€

Alle 18-vuotiaat

130 €

Yli 10 hengen ryhmä
Tilauksesta kahvi, tee ja suolainen/makea leivos

5€

Tila on auki sopimuksen mukaan 1.5.–30.9. klo 12–16. Esittelyyn mahtuu maksimissaan 40 henkilöä.
Kylän ja tilan historian yleisesittely kestää 30 minuuttia, museokierros 60 minuuttia. Opastuskierrosta
voidaan räätälöidä etukäteen sovitusti kohderyhmän mukaan. Opastus on saatavana myös englanniksi.
Paikka ei sovellu liikuntarajoitteisille, lapset vanhempien valvonnassa. Tupakointi on kielletty alueella.
Museokierros sisältää liikkumista pihamaalla ja pellolla, joten säänkestävät kengät ja vaatetus ovat
tarpeen sekä hyttyssuoja. Parkkitilaa löytyy myös bussille.

Varaukset ja lisätietoja

Osoite

050 339 9898, Anneli Kuusinen-Laukkala

Laukkalan tila

laukkalantila@gmail.com

Petäjävedentie 1798
41860 Tikkala

Ohelanaukeen tunnelmaa
ja tarinoita huokuvat 1800
luvun aittahuoneet sekä
elämysmajoitteet

Aitoissa nukut ikivanhojen hirsien suojassa, viileässä ja hämärässä kuunnellen luonnon ja toiminnassa
olevan maatilan ääniä.
Tentsile-teltta varrella Vuojoen virran ja riippumatot lammen rannalla sijaitsevat pihapiirin välittömässä
läheisyydessä ja silti omassa rauhassa. Kuuntele tuulen suhinaa puissa, sateen tanssia sadekatoksen alla,
anna aistisi herätä luonnon keskellä. Helppo ja turvallinen tapa kokea yö ulkona!
Viihtyisästä kahviaitasta löytyy jääkaappi, mikro ja astioita yöpyjiä varten ja siellä voi tunnelmoida illalla
teekupin tai vaikka viinilasin äärellä.
Käy kävelyllä lähistöllä tai retkeile aina Kammarvuoren luolalle saakka. Päivän päätteeksi nauti vanhan
pihasaunan lempeistä löylyistä ja vilvoittele terassilla kuunnellen lintujen loputonta konsertointia ja
seuraten pääskysperheiden kiireitä.
Hotellitasoa emme tarjoa, mutta aitoa rustiikkista maalaistunnelmaa sitäkin enemmän. Varustauduthan
sään mukaan ja omin eväin. Elämysmajoitteisiin tarvitset myös oman makuupussin.

Kammarvuori-aitta (parivuode)

70 € / su-to 75 € / pe-la

Mansikkamäki-aitta (parivuode, jatkettava lasten sänky)

70 € / su-to 75 € / pe-la
80 €

Tentsile (1-3 hlöä)
Riippumatot sadesuojalla ja hyttysverkolla (2 kpl)

35 € / riippumatto

Lisäpalvelut: Maalaisaamiainen kahviaittaan katettuna 10 €/hlö, eväät omatoimiretkelle 10 €/hlö,
farmisafari 2h (tutustutaan tilaan ja sen eläimiin ja päätetään kierros kahvi/mehuhetkeen heinäsuojan
ylisille) 80 €/4hlöä, lisählö +5 €

Varaukset ja lisätietoja

Osoite

050 5171780

Ohelanaukee

mervi@ohelanaukee.fi

Petäjävedentie 1345

@ohelanaukee

41860 Jyväskylä

Vanhan ajan perinteinen
savusauna

Savusaunamme sijaitsee puhtaan ja kauniin Muuratjärven rannalla Vuohensalon saaressa. Korpiketussa
on savusauna ja takkatupa saman katon alla. Rakenteissa olemme käyttäneet savea ja hirttä.
Saunamme on saanut Kansainvälisen Savusaunaklubin suosituksen ja olemme saaneet vuonna 2008
kansainvälisessä yrityssaunakisassa pronssia.

200 €

Peruspaketti 1-8 henkilölle

sisältää tulokahvit ja saunajuomat (vesi ja kotikalja). Lisäksi on mahdollisuus tilata iltaruokailu tupaan tai
muihin ulkotiloihin: laavulle, jurttaan tai kotaan.

Saunapalvelut ovat saatavissa ympäri vuoden. Lyhyin tilausaika on 10 tuntia ennen saunaan menoa.
Korpiketussa on mahdollisuus lähteä myös kalaan puhtaan ja luonnonkauniin Muuratjärven
vesille. Pyyntitapamme ovat perinteiset nuottaus, verkko- ja katiskapyynti. Tarjoamme myös
hirsirakennusperinteen työnäytöksiä sekä mahdollisuutta kokeilla hirsityömaalla työskentelyä

Varaukset ja lisätietoja, Reijo Kettunen

Osoite

040 7774206

Korpiketun matkailutila

korpikettu.fi

Laulajantie 180
41860 Jyväskylä

