
 

 

Rauman luonnonkauniin saariston suurin ja kaunein saari on Nurmes. Se sijaitsee keskellä 
Selkämeren kansallispuistoa mukavan n. puolen tunnin venematkan päässä mantereelta. 
Raumalainen Hollming Oy rakennutti 80- luvulla saarelle henkilökunnan virkistys-, koulutus- ja 
edustuskäyttöön kelopuisen ”Kalamajan” ja savusaunan. Nyt Kalamaja on avoinna yritysten 
kokous- ja virkistyskäyttöön ja antaa ihanteelliset puitteet yksityisyyttä, rauhaa ja luonnon suomaa 
virkistystä kaipaaville ryhmille. 

Kalamaja tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet luonnossa ja merellä liikkumiseen ja kalastukseen. 
Toiveestanne järjestämme mukaanne vaikka mökkieväät omatoimimatkalle tai hovimestarin ja 
kokin vaativampia tilaisuuksia varten 

Merellisen luonnon keskellä opastetut luonto-, kalastus- ja melontaretket ovat parasta mahdollista 
ajanvietettä, puhumattakaan rauhallisista illoista nuotion ja savustusuunin äärellä omia 
kalasaaliita loimuttaen ja savustaen.  

Jos haluatte lumoutua saariston hiljaisuudesta, rentoutua savusaunan mahtavissa löylyissä ja 
katsella tähtitaivasta kylpytynnyrin lämmössä, niin tämä on oikea paikka! 

 

 



Kalamajan hinnasto 
Kokous- ja virkistyspäivät 
 
Kalamajan kokoustilojen käyttö sisäsauna ja kylpytynnyri lämmitettynä 
sekä yöpyminen ………………..…………………………………………………………………………………………….. 350€/vrk 
Kalamajan kokoustilojen käyttö, savusauna, sisäsauna ja kylpytynnyri lämmitettynä 
sekä yöpyminen ………………...……………………………………………………………………………………………. 650€/vrk 
 
Erikseen sovittaessa: 
Pyyhepalvelu ……………………………………………………………………………………………………………………….. 5€/hlö 
Liinavaatteet ……………………………………………………………………………………………………………………… 10€/hlö 
 
”Kalamajan Täydellinen” 
 
Vesibussikuljetukset Rauma - Kalamaja - Rauma, kokoustilojen käyttö, sisäsaunan, 
savusaunan ja kylpytynnyrin lämmitykset, yöpyminen, Savulohi- illallinen 
min. 10hlö - max. 25hlö ……………………………………………………………………………………………………… 99€/hlö 
 

Kalamajan noutopöytämenut: 
 
Lounaskeitot (kala-tai lihakeitto) + kahvit ……………………………………………………………………….… 12€/hlö 
Kiusaukset (kinkku/ broiler) + vihersalaatti + kahvit ………………………………………………………….. 15€/hlö 
 
Savulohi-ilallinen 
Savustettua lohta suoraan Kalamajan savustusuunista, sitruunainen tillikastike, tilliperunat, 
isoäidin vihersalaatti, feta-melonisalaatti. 
Jälkiruuaksi: kaffetta/teetä ja tyrnikakkua …………………………………………………………………………. 29€/hlö 
Savulohi- illallisen lisukkeena kassleria ja ribsejä grillistä …………………………………………………….. 7€/hlö 
 
Grillijuhlat 
Grillistä: Kivikylän ribsejä, kasleria ja Huiluntuhti makkaraa, nuotioperunat + porokastike, 
isoäidin vihersalaatti, feta-melonisalaatti. 
Jälkiruuaksi: kaffetta/ teetä ja tyrnikakkua ………………………………………………………………………… 35€/hlö 
 
Saaristolaispöytä 
Mustanpekansilakka, valkosipulisilakka, graavilohi, savustettua lohta Kalamajan uunista ja tartar- 
kastike, isoäidin vihersalaatti, sienisalaattia, tilliperunat, paahtopaisti+ kastike. 
Jälkiruuaksi: kaffetta/ teetä ja tyrnikakkua ………………………………………………………………………… 42€/hlö 
 
Kaikki ruokailut sisältävät saaristolaisleivän, levitteen, juomana vesi. Ruokailut räätälöidään 
tarvittaessa asiakkaan toiveiden mukaan. 
 
Kalamajalla ei ole alkoholioikeuksia, joten omat juomat ovat tervetulleita. 



Ohjelmaa ja aktiviteettejä Kalamajalle: 
 
Viehekalastusretki Rauman saaristoon. 
Kalastusta veneistä, joihin mahtuu 2-4 kalastajaa oppaan lisäksi. Hintaan sisältyy kalastusluvat, 
kalastusvälineet, pelastusliivit, retkieväät ja oppaan palvelut. Tuntilaskutus alkaa mantereelta, 
minimilaskutus 3h/vene …………………………………………………………………………………………. 80€/tunti/vene 
 
Jousiammunta 
Tässä leikkimielisessä kisassa selviää, kuka on ryhmänne Robin Hood! 
Hintaan sisältyy jousiammuntavarusteet ja opastus Kesto n. 1-2 tuntia …………………………….. 12€/hlö 
 
Metsästystä Rauman saaristossa 
Tarjoamme mahdollisuuden syksyiseen vesilintujen metsästykseen kauttamme. 
Rauman saariston erikoisuutena tarjoamme myös mahdollisuuden osallistua harmaahylkeen 
metsästykseen! 
 
Kysy tarjousta ryhmällenne! 
 
Luontoretki Nurmeksen saareen. (Luontokokous) 
Kesto vähintään 2-4 tuntia. Hintaan sisältyy oppaan palvelut, nokipannukahvit ja 
retkieväät ………………………………………………………………………………………………………………………….. 25€/hlö 
 
Melontaretki Kalamajalle 
Hintaan sisältyy melontakalusto, melonnan ohjaus, nokipannukahvit.  
Kesto noin 2-3 tuntia …………………………………………………………………………………………………………. 50€/hlö 
 
Kirkkoveneretki Kalamajalle 
Veneeseen mahtuu kerralla soutamaan enintään 14 hlöä, minimi henkilömäärä on 8,  
enintään 28 hlöä ……………………………………………………………………………………………………..…. 400€/ryhmä 
 
Pihakisat 
Pihakisat sopivat erinomaisesti virkistys- tai kokouspäivän leikkisäksi ja rentohenkiseksi 
ohjelmatuokioksi. Kisailu tapahtuu pienryhmissä ohjaajien opastuksella. 
Huumorin lisäksi tehtävissä vaaditaan hitunen käden tarkkuutta ja taitoa, hieman 
ongelmanratkaisukykyä ja tietysti yhteistyötä ryhmän kesken. 
 
Tehtävät eivät sisällä fyysisesti vaativia tai vaarallisia osioita, vaan kisailun tarkoituksena on 
ryhmien viihtyminen hauskojen tehtävien parissa. Rastitehtäviä on n. 6-7 esim. tietovisa, golf, 
ongelmanratkaisu yms. Voittajajoukkueelle on luvassa palkinto.  
Kesto n. 2 tuntia ……………………………………………………………………………….. 25€/hlö minimiveloitus 250€ 
 
Joogatunti 
Tutustutaan joogaohjaajan avulla joogan alkeisiin. Kesto n. 1,5 tuntia, 8-20 hlöä ……………… 20€/hlö 
 
 
 



Värikuulasota/ Paintball 
Pakettiin kuuluu ohjattu noin kolmen tunnin mittainen värikuulapelitapahtuma. 
Paikalla on tarvittava määrä ohjaajia. Jokainen pelaaja saa oman puoliautomaattisen värikuula- 
aseen, suojamaskin, suojahaalarit ja tarvittaessa lakin ja hanskat. Hinta sisältää 200 kuulaa / 
henkilö, lisäkuulat 4€ / 100 kpl 
 
Aluksi pelataan tutustumispeli, jossa haetaan tuntumaa pelitoimintaan, varusteisiin ja 
pelikenttään. Tämän jälkeen pelataan kaksi päätylippupeliä ja kaksi keskilippupeliä, jolloin saadaan 
selville illan voittajajoukkue, joka palkitaan. Asiakkailla oltava omat ulkoilukengät. 
 
Tapahtumassa on voimassa tapaturma- ja vastuuvakuutukset. 
Henkilömäärä 8-50., ikäraja 14 - 65 v. Kesto n. 3 tuntia ……………………………………………………… 50€/hlö 
 
Kalamajan Erätaitokisat 
Erätaitokisassa mittelemme taitoja perinteisissä selviytymistehtävissä. Kilpailu tapahtuu pareittain 
tai isommissa ryhmissä. Tehtävärasteja ovat mm. tulenteko, kalastus, kädentaito yms. 
Parhaat palkitaan ja kilpailun jälkeen juomme nokipannukahvit tulilla. Kesto n.3h ……………. 25€/hlö 
 
Onkikisat Kalamajalla 
Perinteinen tapa selvittää kuka on porukan paras kalamies/ kalanainen! 
Onkikisa on leppoisa ja kiireetön tapahtuma, jossa voittaja ratkaistaan saaliin kokonaispainon 
perusteella. Jokaiselle annetaan käyttöön oma onki ja oppaan avustamana sillä ongitaan ahvenia 
ja särkiä Kalamajan laitureilta ja lähivesiltä. 
Kesto noin 2h., sis. nokipannukahvit, onget, syötit ja voittajan palkinnon …………………………. 25€/hlö 
 
Metsämieliretki 
Metsämieliretkellä liikumme rauhallisesti luonnossa ja teemme omaa hyvinvointia ja 
mielentaitoja tukevia harjoituksia yksin ja pareittain. Luonnossa liikkuessa voimme samalla 
kehittää kaikkia aistejamme ja pysähtyä hetkeksi; harjoitukset oivalluttavat, antavat tietoa 
luonnon hyvinvointivaikutuksista ja virkistävät. Retki soveltuu kaiken kuntoisille, retkellä kävellään 
ryhmän toiveista riippuen 0,5-1,5 km. 
Kesto n. 1,5-2h (1-15 hlö). Minimiveloitus 10 hlö. ......………………………………………………………. 29 €/hlö  
Lisähenkilöt (>15 hlö) ……………………………………………………………………………………………………….. 25 €/hlö  
 
Leffamatka luontoon 
Heittäydy tutkimaan luontoa uudesta näkökulmasta! Hae kuvakulmia, löydä luonnon 
taideteokset ja tutustu luonnon yksityiskohtiin pareittain ja ryhmissä tehtävien hauskojen 
harjoitusten avulla. Luonto toimii innoittajana ja tarjoaa loistavat lavasteet, sinä autat saamaan 
leffan esityskuntoon! Toiminnallinen luontohyvinvointiretki, joka sopii kaikille ja toteutetaan 
lähiluonnossa liikkuen pienellä alueella. 
Kesto n. 1,5-2h (1-15 hlö). Minimiveloitus 10 hlö. ……………………………………………………………… 29€/hlö 
Lisähenkilöt (>15 hlö) ………………………………………………………………………………………………………... 25€/hlö 
 
GEOKÄTKÖILYÄ Nurmeksen saaressa 
Geokätköily on loistava aktiviteetti, vaikka yrityksen virkistyspäiville tai kokouksen lomaan. 
Käymme ensin teoriassa läpi mitä geokätköily on, jonka jälkeen siirrymme maastoon. 
Nurmeksen saaresta löytyy yli 70 kätköä, joista käymme etsimässä noin kymmenen. 



Kokeneemmat voivat omatoimisesti hakea kätköjä myös kauempaa. Varusteiksi tarvitaan 
säänmukainen ulkoiluvaatetus ja älypuhelin, johon on ladattuna ”Geogaching” sovellus.  
Kesto 1-3h …………………………………………………………………………………………………………………………. 20€/hlö 
 
Fatbike- safari Nurmeksen saaressa 
Fatbike tai läskipyörä on oiva tapa luonnossa liikkumiseen. Läskipyörä kulkee vaivattomasti 
haasteellisessakin maastossa ja täten laji sopii mainiosti aivan kaikille luonnosta liikunnasta 
nauttiville. Retkillemme osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta läskipyöräilystä. Retket 
aloitetaan käsittelyharjoituksella jonka jälkeen siirrymme maastoon.  
Kesto n. 2-4h. min. 5 hlöä ………………………………………………………………………………………………….. 65€/hlö 
 
Hinta sisältää läskipyörän, sekä kypärän. Asiakkaalla on hyvä olla mukana hanskat ja tukevat 
kengät, sekä säänmukainen ulkoiluvarustus. 
 

Vesiliikenteen henkilökuljetukset: 
 
Käytettävissämme on eri kokoisia veneitä ja isompiakin aluksia, kysy tarjous ryhmällesi. 
 

Yleiset ehdot 
 
Varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti ja se vahvistetaan aina tilaajalle kirjallisesti. 
Vahvistamalla varauksen asiakas sitoutuu allaoleviin peruutusehtoihin. 
 
Laskutus 
Viikkoa ennen tilaisuutta ilmoitettu henkilömäärä toimii laskutuksen perusteena, vaikka 
osallistujien määrä olisi etukäteen ilmoitettua pienempikin. Mahdollisen henkilömäärän lisäyksen 
vaikutus hintoihin lisätään laskuun. 
 
Hinnat ja arvonlisävero 
Hinnat ovat sitoumuksetta ja niihin lisätään arvonlisävero. 
 
Peruutusehdot 
Tilaisuuden peruuntuessa tilaajan toimesta, veloitetaan peruutuskorvaus seuraavasti: 
Peruutuksen tapahtuessa 0 - 7 vrk ennen tilaisuutta veloitetaan 100% ja 8 - 30 vrk ennen 
tilaisuutta 50% tilauksen arvosta kuitenkin niin, että alle 60 vrk ennen tilaisuutta tehdystä 
peruutuksesta laskutetaan aina vähintään 200€ + alv. 
 

Yhteystiedot 
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Reksaarenkatu 17 www.eraheppu.fi 
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