
 

Akvititeetit Hotelli Korpilampi - Erä-Atlas      
 

Urban Survivor:  
Syttyykö tulet tuluksilla tai löytyykö sorminäppäryyttä solmuissa? 
Testataan tiedot luontotietoudessa, keitetään vesi risukeittimillä ja 
entäs tunnistatko mikäs eläin se on tästä mennyt? Entäpä onko 
suunnistustaidot hallussa ja osuuko nuoli tauluun ammunnassa? 
Mm. näistä lajeista koostuu tämä erätaitohenkinen ohjelma, 
joka soveltuu hyvin pienryhmien väliseen kisailuun. 

henkilömäärä: 10 - 80 hlöä 
ohjelman kesto:  1,5 - 3 h 
ajankohta:  huhti - joulukuu 
hinta:   500 € / 10 hlöä, lisähenkilöt  30 €/hlö  

yli 40 hlön ryhmät kysy tarjous 
Geokätköily:  
Geokätköily-ohjelma sisältää virkistävää ja leppoisaa ulkoilua. Ohjelma sopii hyvin 
esim. kokouspäivän päätteeksi kevyenä ulkoiluna. Alkuohjeistuksen 
jälkeen lähdetään pienryhmissä etsimään gps-laitteen avulla 
maastoon piilotettuja geokätköjä ja kulkemaan Korpilammen 
lähiluontoa ristiin rastiin. Tarvitsette vain säänmukaiset 
ulkoiluvaateet ja sitten menoksi.  

henkilömäärä: 10 - 80 hlöä 
ohjelman kesto:  1,5 - 3 h 
ajankohta:  huhti - joulukuu 
hinta:   500 € / 10 hlöä, lisähenkilöt  25 €/hlö  

yli 30 hlön ryhmät kysy tarjous 
 

Luonto Mobiiliseikkailu: 
Mobiiliseikkailussa osallistujat kiertävät 3-5 hengen ryhmissä tehtäväradan, jonka 
varrella he saavat mitä erikoisempia virtuaalisia haasteita. Pelin avulla 
pääset tutustumaan Korpilammen lähiluontoon. Kolmen kilometrin 
reitti kulkee Korpilammen hiekkateillä. Älypuhelin opastaa 
joukkueet rasteille näyttämällä rastin suunnan ja etäisyyden. 
Rasteilla ryhmät vastaavat erilaisiin Suomen luontoon ja luonnon 
ilmiöihin liittyviin kysymyksiin, valokuvatehtäviä ja 
kompakysymyksiä unohtamatta. Peliä varten ladataan yhteen 
ryhmän puhelimista sovellus google play/app storesta.

henkilömäärä: 10 - 200 hlöä 
ohjelman kesto:  1,5 - 2h 
ajankohta:  huhti - joulukuu 
hinta:   600 € / 10 hlöä, lisähenkilöt  35 €/hlö  
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Luontoretket lähiluontoon: 

Hyvinvointia luonnosta! Lähdemme patikoimaan ammattioppaidemme johdolla 
Tremmannskärrin luonnonsuojelualuelle. Tremanskärr on harvinaisen hieno, 
luonnontilainen suo pääkaupunkiseudulla. Suon ympärillä olevat kalliot ja korpilaaksot 
sekä Kurkijärven maisemat tarjoavat monenlaista nähtävää ja 
koettavaa. Retken aikana oppaamme kertovat tarinoita 
eläimistä ja luonnosta. 

Retket voidaan toteuttaa myös teemallisina villiyrtti-, 
sieni- tai linturetkenä. Isot ryhmät jaamme 
mielellämme eri vauhdilla (reippaat / nautiskelijat) 
tai teemalla kulkeviin pienryhmiin. 

henkilömäärä: 10 - 150 hlöä 
ohjelman kesto:  1,5 - 2h 
ajankohta:  huhti - joulukuu 
perushinta:  350 € / 10 hlöä, lisähenkilöt 30 €/hlö 
teemaretken hinta: 450 € / 10 hlöä, lisähenkilöt 30 €/hlö 
   yli 40 hlön ryhmät kysy tarjous 

Korpilampi Challenge - klassinen tiimikisailu 

Tiedot, taidot, tarkkuus ja tiimityö pistetään testiin kilpailun aikana, mutta tuuriakin 
tarvitaan. Ohjelma koostuu useista eri rastipisteistä, joissa 
huumoria ei kannata hukata. Perinteiset mökkipelit on 
tuunattu uuteen muotoon, erilaisia aivopähkinätehtäviä, 
tarkkuutta ammunnassa ja heitetään sitä sikaakin yms.

Ohjelma ei vaadi juoksemista ja sopii näin ollen 
kaikille. 

henkilömäärä: 10 - 200 hlöä 
ohjelman kesto:  1,5 - 3h 
ajankohta:  huhti - joulukuu 
perushinta:  500 € / 10 hlöä, lisähenkilöt 30 €/hlö 
   yli 40 hlön ryhmät kysy tarjous 
 
Soveltuvin osin ohjelma voidaan toteuttaa myös sisätiloissa. 
 
Kaikkien aktiviteettien hintoihin lisätään alv 10%. 

Erä-Atlas (2402190-6), www.era-atlas.fi, janne@era-atlas.fi, puh: 0405342155



 

Talviaktiviteetit: 

Lumikenkäretki: Talviaktiviteetti parhaimmillaan! Pois poluilta metsän 
siimekseen. Lumikenkäily on mitä mainioin tapa liikkua talvisessa 
luonnossa ja lisäksi se on erittäin tehokas kuntoilumuoto. Se on myös 
helppoa, sillä jo osaa kävellä osaat myös lumikenkäillä. Retken 
toteutuksen edellytyksenä on että maastossa on vähintään  
n. 15 cm lunta. 

henkilömäärä: 10 - 30 hlöä 
ohjelman kesto:  1 - 2 h 
ajankohta:  tammi-maaliskuu 
hinta:   450 € / 10 hlöä, lisähenkilöt  39 €/hlö  

Jääkolkka - Bavarian Curling 

Jääkolkka on jäällä pelattava urheilulaji, joka on kehitetty 
curlingista. Lajilla on vuosisatojen perinteen Keski-Euroopassa. 
Tämä on erittäin mukavaa pientiimien välinen kisailu, jonka 
lomassa nauttitaan kuppi lämmintä juotavaa. 

henkilömäärä: 10 - 30 hlöä 
ohjelman kesto:  1 - 2 h 
ajankohta:  tammi-maaliskuu 
hinta:   550 € / 10 hlöä, lisähenkilöt +39 €/hlö  

Winter action: 

Alppicurling-turnaus, lumenveisto, lumikenkäformula, lumikenkäretki…
valitkaa yksi tai useampi aktiviteetti, joista rakennetaan teille mukavaa 
tekemistä raikkaaseen talvisäähän. Ryhmäkoon ja ajankäytön suhteen 
räätälöimme teille leppoisan talvitapahtuman mukavan tekemisen 
parissa. 

henkilömäärä: 10 - 80 hlöä 
ohjelman kesto:  1 - 4 h 
ajankohta:  tammi-maaliskuu 
hinta:   600 € / 10 hlöä, lisähenkilöt  39 €/hlö  

yli 40 hlön ryhmät kysy tarjous 
 
Kaikkien aktiviteettien hintoihin lisätään alv 10%. 
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Ohjelmat sisätiloissa 

Korpilammen mysteeri - mysteeripeli ryhmille 

Läheisen maatilan vanha isäntä hävisi 90 vuotta sitten korttipelissä maitaan, mutta 
koki joutuneensa huijauksen kohteeksi. Kostotoimena hän kehitteli 
liuoksen, joka aiheuttaa ”pahaa yskää” ja nyt tämä liuos on 
mystisesti löytänyt tiensä Korpilammen käyttöveteen. Vastalääke 
tautiin on olemassa, mutta teidän täytyy ratkaista isännän 
rakentama mysteeri.  

Teillä on 75 minuuttia aikaa ratkaista erilaisia pulmallisia 
tehtäviä ja löytää resepti teitä uhkaavaa “pahaan yskään”. Peli 
pelataan 3-5 hlön ryhmissä ja jokaisen panosta tarvitaan 
tehtävien ratkaisuun. Selviytyykö tiiminne tehtävistä vai 
jäättekö mysteerin vangiksi?  

henkilömäärä: 8 - 25 hlöä 
ohjelman kesto:  1,5h  
ajankohta:  ympäri vuoden sisätiloissa 
perushinta:  350 € / 10 hlöä, lisähenkilöt 30 €/hlö 

Hyvinvointiluento - Voitko hyvin?:  

Kysymys, joka on aika ajoin hyvä esittää itselleen. Nukummeko 
riittävästi ja onko uni laadukasta? Hallitseeko stressi sinua 
vai hallitsetko sinä stressiä? Luonnon 
hyvinvointivaikutukset unohtuvat helposti, mutta miten 
saisin ne aktivoitua? Älylaitteet hallitsevat kokoajan 
enemmän aikaamme, mutta niiden käyttöä on osattava 
rajoittaa. Ajatuksia herättävä luento, joka osallistaa 
myös kuulijoitaan.  

henkilömäärä: 10 - 100 hlöä 
ohjelman kesto:  1 - 1,5h  
ajankohta:  ympäri vuoden sisätiloissa 
perushinta:  399 € / 10 hlöä, lisähenkilöt 35 €/hlö, maksimihinta 1500 € + alv 

Kaikkien ohjelmien hintoihin lisätään alv 10%, paitsi hyvinvointiluennon osalta alv 24%. 
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Erä-Atlas tarjoaa elämyksiä ja aktiviteetteja erilaisille ryhmille luonnossa. 
Ohjelmamme sisältävät yhdessä tekemistä ja kokemista, luonnossa liikkumista ja 
ulkoilusta nauttimista, ilman kiirettä ja suorittamista. Yritys on toiminut vuodesta 
2011 lähtien ja sitä kipparoi Erä- ja luonto-opas Janne Sillanpää. 

Huolehdimme, että aktiviteettimme ovat turvallisia ja ammattitaitoiset oppaamme 
ovat päteviä aktiviteetin ohjaamiseen. Laadimme tapahtumiin myös 
turvallisuussuunnitelmat. Käyttämämme kalusto tarkistetaan ennen jokaista 
aktiviteettia ja huolletaan asianmukaisesti aktiviteetin jälkeen. Näin varmistamme, 
että asiakkaamme pääsevät nauttimaan elämyksellisistä tapahtumista. 
Ammattitaitoiset oppaat sekä turvalliset ja laadukkaat ohjelmat ovat toimintamme 
ydin. 

Mikäli valmiista ohjelmista ei löydä mieleistänne vaihtoehtoa, niin olkaa rohkeasti 
yhteydessä ja räätälöidään teille toiveidenne mukainen tapahtuma. Pyrimme ottamaan 
joustavasti huomioon jokaisen asiakasryhmän toiveet tapahtuman sisällöstä olosuhteet 
ja toimintaympäristö kuitenkin huomioiden. Yhdistelemällä eri aktiviteetteja voimme 
toteuttaa tapahtumia myös 100- 300 henkilön ryhmille.  

Vakuutukset: Erä-Atlaksella on toimintaansa kattava järjestäjän vastuuvakuutus. 
Osallistujat ovat ensisijaisesti kuitenkin työnantajan lakisääteisten matka- ja 
tapaturmavakuutuksen alaisella työmatkalla/koulutustilaisuudessa. 

Pyydämme tarkistamaan vakuutuksenne voimassaolon kyseiseen tilaisuuteen. 
Ohjelmamme eivät sisällä vaarallisia lajeja. 

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi vuoden 2023 

Varaus-, peruutus- ja laskutusehdot: 
- Mahdollisista muutoksista vahvistettuihin varauksiin on 
  ilmoitettava 7 päivää ennen tilaisuutta. 

- Mikäli tilaisuus peruuntuu 30 vrk–15 vrk ennen tilaisuutta, veloitamme 25 % 
tilaisuuden kokonaisarvosta. 

- Mikäli tilaisuus peruuntuu 14 vrk–7 vrk ennen tilaisuutta, veloitamme 50 % 
tilaisuuden kokonaisarvosta.  

- Mikäli tilaisuus peruuntuu alle 7 vrk ennen tilaisuutta, tilaisuus veloitetaan täydestä 
arvostaan.  

- laskutamme vahvistetun asiakasmäärän mukaisesti 

- Vahvistetun tapahtuman hinnan laskutamme maksuehdolla 14 pv netto tapahtuman 
    jälkeen. Suosimme verkkolaskutusta. 
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