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Metsäretken aikana näemme ja koemme yhdessä sadun taikaa. Maatilalla näemme eläinten elämää ja 

Tessun temppuja ja saamme onnistumisen kokemuksia. 

- Tutustumme Taikametsään ja saatamme tavata myös monia metsäneläimiä ja satuhahmoja.  

- Saamme ruokkia maatilan eläimiä; lehmiä, vasikoita, pupuja, kissoja ja tapaamme kiltin-Tessu koiran.  

- Ruokailemme Alkumaan metsälaavulla tai maatilan päärakennuksessa. 

- Pääsemme traktorikyydillä metsätietä pitkin laavulle ja takaisin. 

 

HINTA: 19 euroa sis. alv./henkilö. Hintaan kuuluu ohjelmallinen retki, lounas ja vakuutus. Ohjaajien 

ruokailut sisältyvät hintaan. Jokainen saa pienen yllätyksen lähtiessä. 

Ruokailu voidaan järjestää toiveiden mukaan metsälaavulle tai maatilan päärakennukseen.   Varaa 

ryhmällesi mieleinen ruoka ja retki. Lounasvaihtoehdot;                                                   



-Grillimakkara tai nakit ja uunissa paahdetut pyttipannuperunat lisukkeineen, sämpylä ja juoma     

- Mansikin kermainen kanapasta lisukkeineen, sämpylä ja juomat 

-Seikkailijan rakettispagettijauhelihavuoka lisukkeineen, sämpylä ja juomat   

 -Pikkupupujen perunamuusi ja nakkikastike lisukkeineen, sämpylä ja juomat. 

                                 

1.VAIN HÄN, KEN USKOO KEIJUIHIN; - LÖYTÄÄ TIEN SALAISEEN TIITIÄISEN 

MAAHAN -PAKETTI 

Oletko koskaan miettinyt, minkälaisia asukkaita asuu metsässä ja puunjuurakoissa. Ne voivat 

olla metsän omia eläimiä, tai sellaisia, joita näkee vain hän, ken uskoo mielikuvituksissaan. 

Alkumaan ihanassa sammalmetsässä on nähty pieniä koteja puiden juurilla ja vilauksia keijuista. 

Keijut opettavat lapsille monenlaisia taitoja retken aikana, kuten: pitämään hyvää huolta itsestä, 

ystävistä, eläimistä ja luonnosta, itse kokemalla ja ikätasoon sopivalla tavalla. Astumalla 

Alkumaan taikametsään, lapsi pääsee ikätasoisesti mukaan kokemukselliseen seikkailuun Pikku-

Tiitiäisen maahan.  Lapsi oppii kunnioittamaan toisia lapsia, eläimiä, luontoa ja katsomaan, ettei 

tallaa kaikkea kaunista. 

 

2. TARINALLINEN METSÄMYSTEERI -PAKETTI 

Alkumaan metsään on eksynyt varsin omituinen otus, joka tekee kepposia ja pieniä tihutöitä 

metsässä. Metsän eläimet ovat jo menettämässä yöunensa ja tarvitsevat kipeästi lasten apua, 

miten palauttaa rauha ja järjestys takaisin metsäluontoon ja eläinten välille. Lapset oppivat 

luonnossa toimimista, tärkeitä arvoja, kaveritaitoja, ympäristötietoisuutta, sekä uusia 

kokemuksia ja elämyksiä. Asiat voivat aina muuttua paremmaksi, kun autetaan pulassa olevaa 

kaveria, opetetaan tälle uusia taitoja ja otetaan mukaan seikkailuun.  

 

3. KADONNEEN ”SIILIPERHEEN” ETSINTÄ-PAKETTI 

metsälaavun lähimaastossa.  Seikkailullinen satupolku, jossa viemme lasten kanssa maitoa 

navetalta ja evästä nälkäiselle siiliperheelle metsään. Hauska pieni seikkailu, jossa erilaisia 

toiminnallisia rasteja, ennen siiliperheen löytymistä.  

 

4. RAKKAUDESTA ELÄIMIIN-PAKETTI 

jossa opetellaan eläinten kanssa toimimista ja niiden hoitamista. Jokainen pääsee ruokkimaan, 

harjaamaan ja juottamaan vasikoita tuttiämpärillä. Meillä on lehmiä, vasikoita, pupuja, kissoja 

ja Tessu koira, kaikkien lasten kaveri.  
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SYDÄMELLISESTI TERVETULOA! 

 


