
RYHMILLE 2020



LEHMIRANNAN LOMAKESKUS
Lehmiranta on vanhempien aikuisten 
oma loma- ja virkistyspaikka puhdasve-
tisen Lehmijärven rannalla. Sijaitsemme 
otollisella paikalla Helsingin ja Turun 
välimaastossa Salossa, noin 15 km kau-
pungin keskustasta. 

Lehmiranta on mainio retkikohde erityi-
sesti eläkeläisryhmille. Lomakeskukses-
ta löytyy kaikki viihdyttävään lomaan 
tarvittava samasta paikasta. Tarjolla on 
virkistävää loma- ja kurssiohjelmaa, rau-
hallinen kylpylä, mukavat majoitustilat, 
ystävällistä palvelua, värikkäitä tapahtu-
mia, maittavaa ruokaa, kauniit luonnon-
läheiset maisemat ja ympärillä lukemat-
tomia luonto- ja kulttuurikohteita vain 
lyhyen päiväretken päässä. Lehmiran-
nassa voi kokea elämyksiä ilman että ikä 
koetaan rajoitukseksi. Samanlaista kan-
nustamisen ja yhdessä tekemisen tun-
nelmaa et löydä muista lomapaikoista.

Lomat Lehmirannassa ovat puolihoito-
lomia, joihin majoituksen, aamiaisen, 
ruokailun ja kylpylän käytön lisäksi 
kuuluu runsas lomaohjelma, esim. vesi-
jumppaa, yhteislaulua, karaokea, tans-
sia, venyttelyä, aivojumppaa, ulkoilua, 
luentoja/tietoiskuja tms. Jokaisella lo-
maviikolla (5 tai 6 vrk) on oma teema. 
Voitte valita niistä ryhmällenne sopivim-
man. Eri lomaviikkojen kuvaukset löy-
tyvät erillisestä lomaesitteestämme ja 
nettisivuilta www.lehmiranta.fi

RYHMÄEDUT
Vapaapaikat: Ryhmäetuna joka 16. 
ryhmän jäsen lomailee Lehmirannas-
sa veloituksetta. Näin ollen vähintään 
32 henkilön ryhmän yhteislaskusta vä-
hennetään kahden henkilön osuus ja 
vähintään 48 henkilön ryhmältä kol-
men henkilön osuus. Lisäetuna täydel-
le linja-autoryhmälle (48 paikkaa) vielä 
neljäskin vapaapaikka. Vapaapaikkojen 
edellytyksenä on ryhmälaskutus.

Lomalahjakortti arvottavaksi: Mikäli 
yöpyviä osallistujia on ryhmässä vähin-
tään 40, Lehmiranta lahjoittaa ryhmälle 
arvottavaksi yhden ko. lomaa vastaavan 
lahjakortin. Lahjakortti on henkilökoh-
tainen ja sen voi käyttää heti tai vuoden 
sisällä arvonnasta. Lahjakortti ei vähen-
nä ryhmän vapaapaikkoja.

Muiden palveluntuottajien kanssa to-
teutetuissa matka- ja retkipaketeissa 
Lehmiranta voi myöntää vapaapaikkoja 
vain itse tuottamistaan palveluista.äivä 

PIKKULOMAT
Pikkulomat (1–5 vrk) ovat lomaviikkoa 
lyhyempiä eläkeläisryhmille suunnitel-
tuja kokonaisuuksia, joihin sisältyy yö-
pymisten lisäksi tietyt lomakeskuksen 
palvelut ja niille yhteinen kokonaishin-
ta. Pikkulomaa ei voi jakaa osiin eikä sii-
tä voi poimia vain yksittäisiä palveluita. 
Pikkulomien hinnat ovat itsessään jo 
alennettuja ryhmähintoja. Mitä pitem-
pään ryhmä viipyy, sen edullisempi on 
yksittäisen vuorokauden hinta. 

Pikkuloman voi viettää kokonaan Leh-
mirannan palveluista nauttien tai vaik-
kapa lähtemällä retkelle lähialueen 
kulttuurikohteisiin. Tutustu Lehmiran-
nan retkivaihtoehtoihin tämän esitteen 
sivuilla 10-15.

Päiväretki linja-autoryhmälle
Hinta alk. 24 €/hlö 
Päiväretkistä tarkemmin jäljempänä 
tässä esitteessä. 

Ruokailu ma-la 17, 50 €

Sunnuntairuokailu 22 €

Ohjelmallinen lomaviikko 6 vrk 
Hinta: 536 €/hlö 
Eläkeliiton jäsenet 416 €/hlö
• majoitus puolihoidolla 2 hh
• lomakeskuksen vapaa-ajan ohjelma
• kylpylän ja kuntosalin käyttö

Hinta/hlö | Eläkeliitto ry:n jäsenhinta/hlö

Pikkuloma 1 yö 92 € |  77 €
• tulopäivä: päivällinen,  

yöpyminen (2 hh) ja kylpylän käyttö
• lähtöpäivä: aamu-uinti altaalla ja aamiainen

Pikkuloma 2 yötä 182 € |  152 €
• tulopäivänä päivällinen ja yöpyminen  

(2 hh)
• kokonaisina lomapäivinä aamu-uinti altaalla, 

aamiainen, ruokailu ja yöpyminen (2 hh)
• lähtöpäivänä aamu-uinti altaalla ja aamiainen
• hintaan sisältyvät lomatoiminnan palvelut 

sekä kylpylän ja kuntosalin käyttö

Pikkuloma 3 yötä 269 € |  224 €
• tulopäivänä päivällinen, yöpyminen (2 hh)
• kokonaisina lomapäivinä aamu-uinti altaalla, 

aamiainen, ruokailu ja yöpyminen (2 hh)
• lähtöpäivänä aamu-uinti altaalla, aamiainen
• hintaan sisältyvät lomatoiminnan palvelut 

sekä kylpylän ja kuntosalin käyttö
Valikoimasta löytyy myös muita eri mittaisia 
majoitusvaihtoehtoja. Kysy tarjousta.

Lisäpalvelut yöpymisen yhteydessä:
• Opastetut puolipäiväretket johonkin eteläi-

sen tai lounaisen Suomen kohteeseen. Tu-
tustu retkivaihtoehtoihin jäljempänä tässä 
esitteessä

• Avaimet käteen -lomapaketti. Pyydä tarjous 
koko lomakokonaisuudesta sisältäen yhden 
tai useamman esim. seuraavista: kuljetukset, 
ruokailut ja kahvit matkalla, majoituksen ja 
ohjelman Lehmirannassa, opastetun retkipäi-
vän, teatteri- tai konserttiliput ja muut käyn-
tikohteet esim. matkan varrella.

Lehmirannan lomakeskuksella on matka-
toimisto-oikeudet, joten se voi toimia vas-
tuullisena matkanjärjestäjänä.

Ryhmä myynti 
lehmiranta@elakeliitto.fi  
Mervi Gröhn,  
puh. 02 7275 320 tai 040 7275 377



ILTAPÄIVÄOHJELMAT RYHMILLE
Ryhmät voivat tulla Lehmirannan ravin-
tolaan nauttimaan maukkaasta ruoasta, 
alk. 17,50 € / hlö. Tarjolla on myös päi-
väretkivaihtoehtoja, joihin ruoan lisäksi 
kuuluu vaihtuva tilaisuus/tapahtuma.

Iltapäivätapahtumien hinta on 24 eu-
roa/hlö. Ohjelmallisissa ruokatapahtu-
missa ja tietyissä iltatapahtumissa on eri 
hinnat, jotka mainitaan erikseen kunkin 
tapahtuman yhteydessä. 

Ryhmäetuna joka 16. henkilö = 
ve loi  tuk setta. 

Iltapäivätapahtumien hinta sisältää: 
• ruokailun noutopöydästä 

• ohjelmatapahtuman mahdollisine 
tansseineen 

• talon esittelyn (varattava erikseen)
• mahdollisuuden tutustua asenäytte-

lyyn (varattava erikseen).

Hintaan sisältyvä ruokailu on ennen oh-
jelmaa ja päätteeksi pidettävien mah-
dollisten päivätanssien arvioitu päät-
tymisaika on noin 19.00. Varatessasi 
mainitse erikseen, jos haluatte talon esit-
telyn ja/tai asenäyttelyyn tutustumisen.

Erikoisruokavaliot pyydetään ilmoitta-
maan etukäteen. 

Varaukset ja tiedustelut, p. 02 7275 200, 
lehmiranta@elakeliitto.fi.

Päivävierailuun on mahdollista lisätä 
myös muita palveluja: 
Kylpylä 11 euroa / hlö  
tai 7,50 euroa / Eläkeliitto ry:n jäsen 
Suolahuone 16 euroa / hlö / 40 min. 
Kahvit, esimerkiksi kahvila Amandassa

Varmistathan kylpylän ja kahvilan auki-
oloajat jo tilausvaiheessa.

TAMMIKUU
Su 26.1. klo 16 Pelimannisoitot ja päivätanssit
Ke 29.1. klo 19  Viihdemusiikin helmet -konsertti ja tanssit / Taina Laiho yh-

tyeineen. Hinta: 15 € / hlö. Sis. ohjelma + kahvi ja makea 
leivonnainen. 

Pe 31.1.klo 16  Tukkilaishuumoria ja -musiikkia / Matti Lepänhaara

HELMIKUU
Ke 5.2. klo 18  Mafioso-ilta, italialainen ilta ohjelmineen ja ruokineen.  

Hinta: 31 € / hlö
Ke 12.2. klo 19  Vintage Kabaree – burleskityyppinen musiikki- ja tanssiesitys.  

Hinta: 15 € / hlö. Sis. ohjelma + kahvi ja makea leivonnainen.
Pe 14.2. klo 16  Ystävänpäivän konsertti, Slaavilaisia lauluja / Roope Pelo (ei 

tanssia)
Ti 18 2. klo 16  Rokki-Rami lastenkonsertti / Rami Tapper
Pe 21.2. klo 16  Suulaat savottamiehet – humoristihanuristit Sepot Lankinen ja 

Soittila esiintyvät
Ke 26.2. klo 19  Kahvikonsertti – suomalaisia säkeitä sanoin sekä sävelin / Eila 

Mamia, Janne Kuusinen ja Aki Toivoniemi. Hinta: 15 € / hlö. Sis. oh-
jelma + juhlakahvit. Tilaisuudesta suora yhteys Eläkeliiton 50-vuo-
tisjuhlaan Finlandiatalossa.

Pe 28.2. klo 16  Mikko Alatalo Duon konsertti ja päivätanssit (1 setti)

MAALISKUU
Pe 6.3. klo 16  Pelimannisoitot ja päivätanssit
Su 8.3. klo 16  Pelimannisoitot ja päivätanssit
To 12.3. klo 19  Circus Johku esiintyy. Hinta: 15 € / hlö. Sis. ohjelma + kahvi ja 

makea leivonnainen.
Pe 13.3. klo 16  Ihana kevät -konsertti ja päivätanssit / Essi Leppäkoski Duo
Ke 18.3. klo 18  Kreikkalainen ilta ruokineen ja ohjelmineen. Hinta: 31 € / hlö
Pe 20.3. klo 16  Ailainkeri ja seminologi Arska esittävät StandUppia, eli huumoria 

seisoma-asennossa (ei tanssia)
Pe 27.3. klo 16  Pelimannisoitot ja päivätanssit
Su 29.3. klo 16  Pelimannisoitot ja päivätanssit

HUHTIKUU
To 2.4. klo 16  Yhden illan tango -konsertti ja päivätanssit / Kaija Pohjola
Ti 7.4. klo 16  Kari Tapion tunnelmissa -konsertti ja tanssit / Rami Tapper
Ke 15.4. klo 18  Itämainen ilta turkkilaisine ruokineen ja kansantanssijoineen. 

Hinta: 31 € / hlö



Ke 17 6. klo 19  Saippuasta sairas – brittikomediaa /Koomikko Päivi Mäkinen. 
Hinta: 15 € / hlö. Sis. ohjelma + kahvi ja makea leivonnainen (ei 
tanssia)

Pe 19.6. klo 18  Juhannusohjelma ja orkesteritanssit. Hinta: 28 € / hlö
Ke 24.6. klo 19  Ihana 60-luku -konsertti. Mm. Elvistä ja Beatlesta tulkitsemas-

sa Sanna Takatalo-Heinonen, Heli Salminiemi sekä Johnnys 
Garage -bändi. Hinta: 15 € / hlö. Sis. ohjelma + kahvi ja makea 
leivonnainen.

HEINÄKUU
Ke 22.7. klo 19  Veden ääni -konsertti /Taina Laiho yhtyeineen. Hinta: 15 € / hlö. 

Sis. ohjelma + kahvi ja makea leivonnainen.
Pe 24.7. klo 19  Rakkausteemainen konsertti /Roope Pelo. Hinta: 15 € / hlö. Sis. 

ohjelma + kahvi ja makea leivonnainen. (ei tanssia)
Ke 29.7. klo 19  Kahvikonsertti – suomalaisia säkeitä sanoin sekä sävelin / Eila 

Mamia, Janne Kuusinen ja Aki Toivoniemi. Hinta: 15 € / hlö.  
Sis. ohjelma + kahvi ja makea leivonnainen.

Pe 31.7. klo 16  Koskaan et muuttua saa -konsertti ja päivätanssit / Pasi Kaunisto

ELOKUU
Ke 5.8. klo 19  Musiikkiohjelma Aikuisten oikeesti / Viihdetaiteilija ja muusikko 

Veli-Matti Friman. Hinta: 15 € / hlö. Sis. ohjelma + kahvi ja makea 
leivonnainen.

Ke 12.8. klo 19  Sellaista elämä on – runo- ja lauluesitys / Reijo Vähälä.  
Hinta: 15 € / hlö. Sis. ohjelma + kahvi ja makea leivonnainen.

Ke 19.8. klo 19  Suulaat savottamiehet – humoristihanuristit Sepot Lankinen ja 
Soittila esiintyvät. Hinta: 15 € / hlö. Sis. ohjelma + kahvi ja makea 
leivonnainen.

To 20.8. klo 19  Ailainkeri ja seminologi Arska esittävät StandUppia, eli huumoria 
seisoma-asennossa. Hinta: 15 € / hlö. Sis. ohjelma + kahvi ja ma-
kea leivonnainen (ei tanssia)

Pe 17.4. klo 16  Viihdetaiteilija ja koomikko Päivi Mäkinen tulkitsee Edith Piafin 
kappaleita ja tarinoi tämän elämästä. Säestys ja tanssimusiikki 
Veli-Matti Friman

Pe 24.4. klo 16  Laila Kinnusen ja Olavi Virran tunnelmissa konsertti / Roope Pelo 
ja Sanna Takatalo-Heinonen (ei tanssia)

To 30.4. klo 18  Vappuaaton Pelimannisoitot ja -orkesteritanssit. Hinta: 28 € / hlö

TOUKOKUU
Su 3.5. klo 16  Pelimannisoitot ja päivätanssit
Ke 6.5. klo 19  Maalaiskomiikkaa – Rengin kosto / Länsmäkiset ryhmä. Hinta: 15 

€ / hlö. Sis. ohjelma + kahvi ja makea leivonnainen.
Pe 8.5. klo 16  Ailainkeri ja seminologi Arska esittävät StandUppia, eli huumoria 

seisoma-asennossa (ei tanssia)
Pe 15.5. klo 16  Kevyesti Keski-Pohjanmaalta, Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piirin 

yhdistykset esiintyvät
Ke 20.5. klo 19  Kahvikonsertti – suomalaisia säkeitä sanoin sekä sävelin / Eila 

Mamia, Janne Kuusinen ja Aki Toivoniemi. Hinta: 15 € / hlö. Sis. 
ohjelma + kahvi ja makea leivonnainen.

Pe 22.5. klo 16  Koskaan et muuttua saa -konsertti ja päivätanssit / Pasi Kaunisto
Ke 27.5. klo 19  Euroopan ympäri musiikki-ilottelu / Taina Laiho yhtyeineen. Hinta: 

15 € / hlö. Sis. ohjelma + kahvi ja makea leivonnainen.

KESÄKUU
Ke 3.6. klo 18  Karibialainen ilta ruokineen ja ohjelmineen. Hinta: 31 € / hlö
Ke 10.6. klo 19  Vintage Kabaree – burleskityyppinen musiikki- ja tanssiesitys.  

Hinta: 15 € / hlö. Sis. ohjelma + kahvi ja makea leivonnainen.
Pe 12.6. klo 16  The Senior Vois of Lehmiranta kilpailun semifinaali
Su 14.6. klo 16  The Senior Vois of Lehmiranta kilpailun finaali



SYYSKUU
Pe 4.9. klo 16  Pelimannisoitot ja päivätanssit
Su 6.9. klo 16  Pelimannisoitot ja päivätanssit
Ke 9.9. klo 19  Lookinen nainen – Harrastajateatteri Hassut Haahkat esiintyy. 

Hinta: 15 € / hlö. Sis. ohjelma + kahvi ja makea leivonnainen.
Pe 11.9. klo 16  Swing Mamas -lauluyhtye esiintyy. Sadonkorjuulounas ennen 

ohjelmaa (ei tanssia)
Ke 16.9. klo 19  Humoristi-hanuristi Matti Lepänhaara show. Hinta: 15 € / hlö.  

Sis. ohjelma + kahvi ja makea leivonnainen.
Pe 18.9. klo 16  Ilta pohjolassa -konsertti ja päivätanssit / Kaija Pohjola
Ke 23.9. klo 18  Kantri-ilta ohjelmineen ja amerikkalaisine ruokineen.  

Hinta: 31 € / hlö
Pe 25.9. klo 16  Kotimaisten kynäniekkain kavalkadi. Lausunta Eila Mamia, Musiik-

ki Janne Kuusinen ja Aki Toivoniemi (ei tanssia)

LOKAKUU
Pe 2.10. klo 16  Pelimannisoitot ja päivätanssit
Su 4.10. klo 16  Pelimannisoitot ja päivätanssit
Ke 7.10. klo 19  Kekri-iltamat – komiikkaa ja musiikkia / Länsmäkiset ryhmä.  

Hinta: 15 € / hlö. Sis. ohjelma + kahvi ja makea leivonnainen.
Pe 9.10. klo 16  Syksyn sävel -konsertti ja päivätanssit / Essi Leppäkoski Duo
La 10.10.  Eläkeliiton valtakunnallinen Karaokekilpailu. Tilaisuuden kellonai-

ka ja hinta varmistuu myöhemmin.
Su 11.10.  Eläkeliiton valtakunnallisen Karaokekilpailun finaali. Tilaisuuden 

kellonaika ja hinta varmistuu myöhemmin.
To 15.10. klo 19  Circus Johku esiintyy. Hinta: 15 € / hlö. Sis. ohjelma + kahvi ja 

makea leivonnainen.
Pe 16.10. klo 16  Kilot irti elämästä -brittikomedia – Viihdetaiteilija ja koomikko 

Päivi Mäkinen esiintyy (ei tanssia)

Ke 21.10. klo 19  Kahvikonsertti – suomalaisia säkeitä sanoin sekä sävelin / Eila 
Mamia, Janne Kuusinen ja Aki Toivoniemi. Hinta: 15 € / hlö. Sis. 
ohjelma + kahvi ja makea leivonnainen.

Pe 23.10. klo 16  Mikko Alatalo Duon konsertti ja päivätanssit (1 setti)
To 29.10. klo 19  Octoberfest-lauluilta – pukeudu halutessasi tyylin mukaan hattui-

hin ja henkseleihin. Hinta: 15 € / hlö. Sis. ohjelma + kahvi ja makea 
leivonnainen.

Pe 30.10. klo 16  Laila Kinnusen ja Olavi Virran tunnelmissa konsertti / Roope Pelo 
ja Sanna Takatalo-Heinonen (ei tanssia)

MARRASKUU 
Pe 6.11. klo 16  Pelimannisoitot ja päivätanssit
Ke 11.11. klo 19  Maalaiskomiikkaa: Rengin kosto / Länsmäkiset ryhmä.  

Hinta: 15 € / hlö. Sis. ohjelma + kahvi ja makea leivonnainen.
Pe 13.11. klo 16  Swing Mamas -lauluyhtye esiintyy (ei tanssia)
Pe 20.11.  Pikkujouluviihdettä ja jouluruoka. Tilaisuuden kellonaika ja hinta 

ilmoitetaan myöhemmin.
Ke 25.11. klo 18  Mafioso-ilta – italialainen ilta ohjelmineen ja ruokineen.  

Hinta: 31 € / hlö
Pe 27.11.   Black Friday -yllätysohjelma. Tilaisuuden kellonaika varmistuu 

myöhemmin.

JOULUKUU
Pe 4.12. klo 16  Pelimannisoitot ja jouluruoka. Tilaisuuden hinta ilmoitetaan 

myöhemmin.
7.–16.12.  Ryhmien pikkujoulupäiviä, sis. jouluruoan ja -konsertin. Tilaisuuk-

sien kellonajat ja hinta ilmoitetaan myöhemmin.

Muutokset mahdollisia. Kalenteri täydentyy ajan kuluessa. Ajantasainen kalenteri 
verkkosivuillamme www.lehmiranta.fi.



Salon saloja – Elämyksiä ja 
elektroniikkaa
Hinta: 32 euroa / hlö
Retken kesto: 3–4 h
Reitin pituus: 70 km
Vaativuus: helppo 
Toteutus: ympäri vuoden
Minimi ryhmäkoko: 30
Retki vie Salon kaupungin halki Suomen 
elektroniikkateollisuuden synnyinsijoil-
le. Vanhoihin Saloran ja Nokian tiloihin 
on syntynyt uutta toimintaa teatterista 
liikuntakeskukseen. Tutustumme laa-
jaan radio- ja elektroniikkanäyttelyyn 
sekä nostalgiseen autonäyttelyyn, jos-
sa on mukana automaailman helmiä 
1910-luvulta lähtien. Salosta reitti jatkuu 
Kalliolaakson linnaan, joka on kahden 
ihmisen omin käsin rakentama unelma 
keskellä Perniönjoen historiallista pe-
rinnemaisemaa. Nautitaan retkikahvit 
kahdella tornilla varustetun linnanmuu-
rin kahvilassa linnan isännän kertoessa 
talon historiasta. Paluumatkalla piipah-
detaan opastetusti Yliskylän idyllisessä 
kirkossa.

Kauppakaupunki nimeltä Salo 
Hinta: 15–18 euroa / hlö
Retken kesto: 2–3 h
Reitin pituus: 60 km
Vaativuus: helppo
Toteutus: ympäri vuoden
Minimi ryhmäkoko: 20
Salo on kaupunkina varsin nuori, mutta 
sillä on pitkä ja värikäs historia kaup-
pa- ja markkinapaikkana. Retkellä kuu-
let Salosta uutta ja vanhaa, kauppalan 
ja Saloran tarinan sekä tuoreimmat 
ostosvinkit. Kesäkaudella kahvitellaan 
Suomen parhaaksi äänestetyllä Salon 
torilla ja shoppaillaan keskustan liikkeis-
sä. Talvikaudella retkikahvit nautitaan 
taukopaikka DesignHillissä, jossa tarjol-
la useita kotimaisia tuotemerkkejä mm. 
Aarikka, Iittala, Finlayson ja Marimekko.

OPASTETUT RETKET
Valitse valmis puolipäiväretki johon-
kin eteläisen tai lounaisen Suomen 
koh teeseen. 

Lehmirannan sijainti Varsinais-Suomen 
ja Uudenmaan matkailukohteiden tun-
tumassa on mitä parhain. Saaristomeren 
ainutlaatuiset merimaisemat, kuvauk-
sel liset pikkukaupungit, hyvin säilyneet 
ruuk kikylät ja näyttävät kartanomiljööt 
kutsuvat viihtymään ja viipymään.

Lehmiranta on kartoittanut valmiiksi 
eläkeläisryhmille sopivia kohteita ja toi-
mivia retkiohjelmia. Ryhmä voi valita 
jonkin alla esitellyn valmiin retkivaihto-
ehdon tai teille voidaan räätälöidä jotain 
aivan muuta ja yllättävää. Pyydä tarjous 
lomakeskuksesta. 

Järjestämme myös suosittuja 
sokko  retkiä! 

Lehmirannan päiväretkiin sisältyy aina 
myös mukaan tulevan matkailuoppaan 
palvelut. Retkioppaina toimivat Suomen 
Opasliiton auktorisoimat, kohteensa ja 
seutunsa tuntevat matkailuoppaat.

Varaukset
Retkistä kannattaa sopia hyvissä ajoin, 
noin kaksi kuukautta ennen Lehmiran-
taan tuloa.

Retkitiedustelut ja varaukset: ryhmä-
myynti Mervi Gröhn, puh. 02 7275 320 
tai 040 7275 377.

Opastetut retket vuonna 2020
Valmiiden retkipakettien hintoihin si-
sältyy mahdolliset pääsymaksut, opas-
tukset ja retkikahvit. Hinnat eivät sisällä 
tilausajon kuluja. Hinnat ovat alkaen 
hintoja pohjautuen retkikohteiden vuo-
den 2019 hintoihin.



Merellinen Särkisalo
Hinta: 18 euroa / hlö
Retken kesto: 3–4 h
Reitin pituus: 100 km
Vaativuus: helppo 
Toteutus: loppukeväästä alkusyksyyn
Minimi ryhmäkoko: 20
Hyvistä kalavesistään tunnetussa Sär-
kisalossa näet idyllisen kyläyhteisön ja 
upean luonnon. Retken aikana liikutaan 
paikoissa, jotka ovat kaukana valtatei-
den varsilta. Mantereelta siirrytään Sär-
kisalon saareen ja tutustutaan pieneen 
puiseen saaristokirkkoon. Ennen Niksaa-
ren viehättävässä merenrantaravintolas-
sa nautittavia retkikahveja piipahdetaan 
Förbyn uusitussa pienvenesatamassa 
ja kuullaan Förbyn historiallisen, mutta 
edelleen toiminnassa olevan, kalkkikai-
voksen tarina. Niksaaresta matka jatkuu 
linja-autolla pengerteitse Ulkoluodolle 
ja paluumatkalla voidaan kiertää Per-
niön keskiaikaisen Pyhän Laurin kirkon 
ohi.

Erityiset elämykset Lohjan seudulla
Hinta: 38 euroa / hlö
Retken kesto: 7 h
Reitin pituus: n. 180 km
Vaativuus: helppo
Toteutus: arkipäivisin ympäri vuoden
Minimi ryhmäkoko: 30
Lohja sijaitsee läntisellä Uudellamaal-
la Etelä-Suomen suurimman järven, 
Lohjanjärven, ympärillä. Ensimmäinen 
tutustumiskohde on Tytyrin elämyskai-
vos, joka vie vierailijat syvälle maan uu-
meniin mainaritunnelmiin. Alhaalla aika 
pysähtyy, samalla kun toisaalla kaivok-
sessa vielä louhitaan kalkkikiveä. Matka 
jatkuu paikallisoppaan johdolla kaupun-
kikierrokselle sekä vierailulle kauniiseen 
Lohjan Pyhän Laurin kirkkoon, joka on 
maamme kolmanneksi suurin harmaaki-
vikirkko. Kahvit juodaan ainutlaatuises-
sa Kaarteen sotamuseossa ja mosaiik-
kigalleriassa, jonka jälkeen opastettu 
kierros sotamuseon näyttelyssä.

Aikamatka Perniönjokilaaksossa
Hinta: 14 euroa / hlö
Retken kesto: 2–2,5 h
Reitin pituus: 20 km
Vaativuus: helppo
Toteutus: ympäri vuoden
Minimi ryhmäkoko: 12
Miksi lähteä merta edemmäs kalaan, 
kun vain muutaman kilometrin säteellä 
Lehmirannasta löytyy hienoja tarinoita 
ja historiallisia kohteita. Perniönjokilaak-
so on Suomen kartanolaitoksen van-
haa ydinaluetta. Yliskylää ja Paarskylää 
viljellään edelleen. Alue on tunnettu 
myös vauraasta esihistoriastaan. Ret-
kellä vieraillaan opastetusti idyllisessä 
Yliskylän kirkossa ja kirkkomaalla, joka 
sijaitsee rautakautisen kalmiston ”pääl-
lä”. Perniön Yliskylän emännän komea 
muinaispuku on rekonstruoitu näistä 
hautalöydöistä. Seudun ensimmäinen 
naiskansanedustaja, Katri Kaarlonen 
teki pukua tunnetuksi mm. ideoimalla 
muinaispukunuken. Retkikahvit nau-
titaan Kaisa-Leena Kaarlosen johdolla 
Galleria Levolassa, jossa mahdollisuus 
tutustua näyttelyyn ja kuulla lisää mui-
naispukunuken tarinasta.

Uutta elämää Teijon ja Mathildedalin 
ruukkikylissä
Hinta: 20 euroa / hlö
Retken kesto: 3–4 h
Reitin pituus: 50 km
Vaativuus: helppo 
Toteutus: ympäri vuoden
Minimi ryhmäkoko: 20
Kolme piskuista ruukkikylää Teijo, Kir-
jakkala ja Mathildedal tunnetaan yhtenä 
varsinaissuomalaisen teollisuuden mer-
kittävimmistä kehdoista. Retki aloite-
taan tutustumalla Teijolla Suomen pie-
nimpään kivikirkkoon ja sen erikoiseen 
tarinaan. Tämän jälkeen suunnataan 
Mathildedalin rouheaan 1800-luvun 
ruukkimiljööseen, joka nykypäivänä 
kätkee sisälleen modernin kyläyhtei-
sön puoteineen ja alpakkatiloineen. Tu-
tustutaan kyläpanimon toimintaan ja 
nautitaan retkikahvit Teijo-pullan kera 
Kyläleipurin ja -panimon kahvilassa 
vanhassa Matildankartanossa. Mahdol-
lisuus piipahtaa ostoksilla esim. Petri’s 
Chocolate puodissa.



Räätälöimme myös muita vaihtoehtoja 
ja sokkoretkiä.

Esimerkkejä retkivaihtoehdoista

Aatelissukujen Halikko
Salokierros ja iltatori
Salo – presidentillinen pikkukaupunki
Teijon kansallispuisto ja ruukkikylät
Perniön kotiseuturetki
Pitkin poikin Suursaloa
Rengasreitti Halikonlahden ympäri
Örö – ulkosaariston linnakesaari
Bengtskärin majakka
Hiittinen (Kasnäs ja Viikinkikylä)
Parainen – Nauvo
Hiidenlinna Somerolla
Mustion linna
Louhisaaren linna ja Askaisten 
Ritaripuisto
Fiskars

Raasepori (Tammisaari) ja Hanko
Turku
Naantali (tai Naantali + Kultaranta)
Suomen maatalousmuseo Sarka
Inkoo ja Fagervik
Eduskuntatalo
Fazerila – vierailukeskus Vantaalla

Muutokset mahdollisia.

Somero – nostalgiaa Baddingin 
lapsuusmaisemissa
Hinta: 22 euroa / hlö
Retken kesto: n. 5 h
Reitin pituus: n. 120 km
Vaativuus: helppo 
Toteutus: kesäkuukausina
Minimi ryhmäkoko: 20
Somero on ihanteellinen pikkukaupun-
ki keskellä ruuhka-Suomea. Retkireitti 
kulkee Salon kautta Somerolle, Hovilan 
kartanoon. Hovilassa pääsemme naut-
timaan hurmaavasta Muistojen kultaa 
– nuoruuden hurmaa -näyttelystä, jossa 
esitellään 1950–1960-lukujen elämää ja 
tunnelmia. Aikakaudelta jäljitellyt taksi-
asema, kampaamo, huoltoasema, baari, 
tanssilava ja kino sijaitsevat 50 metriä 
pitkällä ”kylänraitilla” navetan vintillä. 
Muistojen sävelet soivat ja ajan elokuvat 
esittäytyvät. Kahvit juodaan kartanon ti-
loissa. Hovilasta retki jatkuu vielä tutus-
tumiskäynnille varhaista uusgotiikkaa 
edustavaan Someron kirkkoon.

Amos Andersonin jalanjäljillä 
Kemiönsaarella
Hinta: 20 euroa / hlö
Retken kesto: n. 5 h
Reitin pituus: n. 130 km
Vaativuus: helppo, kävelyä n. 700 m
Toteutus: kesäkuukausina
Minimi ryhmäkoko: 20
Tohtori Amos Anderson oli taiteen tuki-
ja, joka perusti Konstsamfundet yhdis-
tyksen, jolle kuuluvat mm. Hufvudstads-
bladet sekä Amos Rex -museo Helsingin 
keskustassa. Söderlångvikin kartano oli 
Andersonin kesäkoti upealla merenran-
tatontilla. Taloa korjataan parhaillaan, 
se on valmis syksyllä 2020. Tutustum-
me omenatarhaan linja-autossa istuen, 
omenoita kasvaa noin 13 hehtaarilla. 
Retkikahvit nautitaan Café Vivanissa, 
tilan vanhassa navetassa, josta voi os-
taa tilan omia tuotteita, tomaatteja, 
hunajaa ja omenamehua. Kävelemme 
puistossa meren rantaan asti (yhteensä 
noin 700 m). Opas kertoo talon isännäs-
tä, puistosta ja taideteoksista. Retki ja 
opastus alkaa Kemiön keskiaikaisesta 
kirkosta, minne Amos Anderson lahjoit-
ti alttari-ikkunan. Näemme myös hänen 
hautansa.
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www.lehmiranta.fi
puh. 02 7275 200
lehmiranta@elakeliitto.fi
Lehmirannantie 12, 25170 Kotalato (Salo)
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