
Opastetut retket ryhmille

Järjestämme ryhmille tilauksesta seuraavia opastettuja kierroksia Jäähdyspohjan ja Virtain 

maisemissa toukokuusta syyskuuhun: 

I Rotkojärviä ja herraswäen huwituksia – kesäinen retki Jäähdyspohjan kylään

II Torisevan retki

III Virtain kiertoajelu

Kierroksen sisältö, reitti ja kesto voidaan myös räätälöidä ryhmän toiveiden mukaiseksi. Opastusten 

hinta on laskettu Opasliiton suositushintojen mukaisesti. Pelkän opastuksen minimiveloitus ryhmältä 

on tunnin opastuspalkkio eli 60 euroa. Hinnat eivät sisällä kuljetusta vaan retket tehdään ryhmän 

omalla bussilla.

Retkien kuvaukset, hinnat ja varaustiedot:

I Rotkojärviä ja herraswäen huwituksia
 – kesäinen retki Jäähdyspohjan kylään

Torisevan kahvimaja
Torisevajärvien ja vuonna 1936 avatun lottakahvilan esittely. 
Pannukahvi ja tuore kotipulla.

Jäähdyspohjan vanha kyläraitti
Kyläraitti ja kävely 500m (säävaraus). Tien varrella on mm. kaksi myllyä.

Kylätalo Jukola ja I. K. Inhan valokuvanäyttely ”Kotikylästä, kotivesiltä”.
Tunnelmallinen vanha nuorisoseurantalo toimii nykyään Jäähdyspohjan kylätalona. Kylätalon ja I. 
K. Inhan esittely sekä tutustuminen valokuvanäyttelyyn:

Kylätalolla on Suomen valokuvaustaiteen uranuurtajan Into Konrad Inhan (1865–1930) näyttely 
”Kotikylästä, kotivesiltä – I. K. Inhan valokuvia lapsuudenkodista ja Jäähdyspohjan kylästä.” 1800- 
ja 1900-lukujen vaihteessa otetut valokuvat ovat peräisin Inhan perheen kuva-albumista ja kertovat 
herrasväen kesäisistä huvituksista.



Jukolaan on mahdollista järjestää ryhmälle ruokailu.

Toriseva ja Inkerinkallio
Torisevajärvien jylhin kallio ja hienoimmat näköalapaikat sijaitsevat Alaisen Torisevan eteläpäässä. 
Taiteilija Armid Sandbergin Pilvilinna-huvilan raunioiden ja Inkerin tarun esittely. Halukkaat voivat  
kiivetä Inkerinkalliolle (säävaraus; ei sovi heikkojalkaisille).

Ryhmän koko: min. 20 henkeä, maks. 50 henkeä.
Retken kesto n. 2 tuntia, kokonaismatka n. 6 km. Mahdolliseen ruokailuun lisäksi varattava aikaa 
ryhmän koon mukaan 40–60 min.
Hinta: 6 €/hlö, sis. alv. 24 %
Kyläopas on mukana retkellä.
Kielet: suomi, ruotsi, englanti.

Tarjoilun Torisevan kahvimajalla voi valita kahvilan valikoimasta retken varauksen yhteydessä.  
Retken hinta on laskettu kahvi ja pulla -tarjoilun mukaan.

Ateriamahdollisuudet kylätalo Jukolassa:
Keittolounas (keitto, leivät ja voi, juusto, kurkku, ruokajuomat, kahvi) 7 €/hlö
Kiusaus (kiusaus, vihreä salaatti, leivät ja voi, ruokajuomat, kahvi) 9 €/hlö.

Retkeen voi yhdistää tutustumisen myös mm. Matias-kappeliin.

Tiedustelut ja varaukset:

Jaana Kallio, Torisevan kahvimaja
p. 050 531 8125
Email: jaana.kallio@kahvimaja.net 

II Torisevan retki

Alainen Toriseva ja Inkerinkallio
Taiteilija Armid Sandbergin Pilvilinna-huvilan rauniot ja Torisevajärvien jylhin 
näköalapaikka.

Luontopolku
Alaisen Torisevan kalliorinteellä kulkeva polku on näköaloiltaan ja maisemiltaan 
henkeäsalpaavan kaunis. Matkaa on järven eteläpäästä Torisevan kahvimajalle n. 1,2 km. 
Maastossa opas kertoo Torisevan luonnosta, I. K. Inhasta, taiteilija Armid Sandbergista 
sekä tietysti Inkeristä, joka on antanut nimensä Torisevan korkeimmalle kalliolle. 

Torisevan kahvimaja
Vuonna 1936 avatun lottakahvilan esittely. 
Pannukahvi ja tuore kotipulla.
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Ryhmän koko: min. 15 henkeä, maks. 30 henkeä.
Retken kesto n. 1,5 tuntia.
Hinta: 7 €/hlö, sis. alv. 24 %.

Opas on mukana retkellä.
Kielet: suomi, ruotsi, englanti.

Tarjoilun Torisevan kahvimajalla voi valita kahvilan valikoimasta retken varauksen 
yhteydessä.  Retken hinta on laskettu kahvi ja pulla-tarjoilun mukaan.

Retken voi aloittaa myös Torisevan kahvimajalta. Järven molempiin päihin pääsee linja-
autolla. Alaisen Torisevan eteläpään nuotiopaikalle voidaan järjestää tilauksesta esim. 
makkaranpaistoa ja kahvit (lisämaksu alkaen 5 €/hlö).

Retki ei sovi heikkojalkaisille eikä liikuntaesteisille.

Varusteet sään mukaan, polulle hyvät kävelykengät tai lenkkarit.

Retkeen on yhdistettävissä esim. tutustuminen I. K. Inhan valokuvanäyttelyyn 
Jäähdyspohjan kylätalo Jukolassa.

Tiedustelut ja varaukset:

Jaana Kallio, Torisevan kahvimaja
p. 050 531 8125
Email: jaana.kallio@kahvimaja.net 

III Virtain kiertoajelu

Opastettu kiertoajelu asiakkaan linja-autolla, kohteina mm. Virtain keskusta, laivaranta, kirkko, 
kirjasto, Kisapirtti, Torisevan rotkojärvet, Toisvesi, Herraskosken kanava.

Kesto 30-45 min.

Hinta 60 €/ryhmä sis. alv. 24 %.

Kielet: suomi, ruotsi, englanti.
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Tiedustelut ja varaukset:

Jaana Kallio, Torisevan kahvimaja

p. 050 531 8125

Email: jaana.kallio@kahvimaja.net 
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