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Hyvä OPH Eläkeläiset Pirkanmaan osaston jäsen 
 
Retki Rudolfin keitaalle ei saanut riittävää kiinnostusta, joten nyt tarjotaan jotakin 
aivan erilaista. Uusi retki on suunniteltu tuomaan iloa alkusyksyyn. Matka suuntautuu 
pääkaupunkiseudulle kolmen pysähdyksen taktiikalla.  
 
PÄIVÄN BRUNSSI- JA OSTOSMAKTA LAUANTAINA 1.10.2022 
 
Ensimmäinen tutustumiskohteemme on Familon & Havi Outlet Tammistossa Vantaalla, 
jossa sinulla on oiva mahdollisuus ostaa syksyn pimeneviin iltoihin tunnelmaa luovia 
Havin kynttilöitä tai Familonin tuotteita itselle tai lahjaksi jo joulua ajatellen. 

Havin Outlet myymälästä saat lisäksi ideoita sisustamiseen ja kattamiseen. 
Valikoimasta löytyy mm. Havi, HAVI`S, Muumi ja Finlayson tuotesuosikit sekä 
uutuudet. Myymälässä on tarjolla myös upeita Annon sistustustuotteita. Myymälästä 
löytyy iso valikoima Familon tuotteita tyynyliinoista sänkyihin. 

Familon & Havin tehtaanmyymälästä matkamme jatkuu Fazerin tehtaanmyymälään 
Vantaalle, jossa meille on ensin tarjolla brunssi klo 12:00-13:30 ja ruokailun 
jälkeen näyttelykierros. 

Fazer Experience Brunssilla tarjotaan mm: 

Erilaisia salaatteja, kotimaista palvikinkkua,kylmäsavulohta, mummonkurkkuja, skagenia käsin kuorituista 

katkaravuista ja saaristolaisleipää, kasvismunkasta, mausteista nyhtökauraa, paahdettuja perunoita ja vihanneksia, 

jauhelihapyöryköitä ja nakkeja, Fazer Willja Veggie bites, chilimajoneesia, Fazerin myslibaari, pähkinöitä ja ripotteita, 

luonnonjogurttia, rahkaa ja Fazer Alku -kauravälipalaa, smoothieta ja tuoremehua, kauden lemonadea ja shottia, 

Fazerin leipävalikoima, voita, oliiviöljyä, pestoa oman puutarhan yrteistä ja hummusta, croissantteja, 

vuoksenpiirakoita, ruislastuja ja suolaisia keksejä, juustotarjotin, mansikka-, vadelma- ja omenahilloketta, Domino-

levitettä, vesimelonia, Fazerin kakkuja, keksejä ja makeisia, kahvia ja haudutettua teetä.   

Brunssilla on tarjolla gluteenittomia ja laktoosittomia vaihtoehtoja 

Kierros näyttelyssä Fazerin omien oppaiden johdolla kestää noin tunnin sekä tarjoaa 
nähtävää, koettavaa ja maisteltavaa kaikenikäisille. Näyttelyssä tutustutaan Fazerin 
toimintaan, pitkään historiaan, tarinoihin, yritysvastuuseen, innovaatioihin sekä 
laajaan tuotevalikoimaan. Jokainen vieras saa lähtiessä mukaansa tuotekassin. 
Näyttelykierroksen yhteydessä on mahdollisuus tehdä ostoksia myymälässä. 

Ennen kotimatkaa kolmas pysäkki on Tuusulassa Koiramäen Pajutalli. 
Koiramäen Pajutilan pihapiirissä on useampia pieniä rakennuksia, joissa löytyy 
Pajutilan myynnissä olevia tuotteita ja varsinaisessa Pajutilan päärakennuksessa on 
kahdessa kerroksessa myös erilaisia sisustustuotteita ja löytyypä sieltä myös pieni 
kahvila ja pihassa voi tutustua eläimiin. 
https://www.koiramaenpajutalli.fi 

Kotimatkan varrella pysähdymme vielä pienelle kahvipaussille ABC-asemalla.  

Bussi kulkee 3-tietä, kyytiin pääsee rampeilta tai Toijalan ABC-asemalta. 



Aikataulu: klo. 08:15 Lähtö Vanhalta kirkolta Ari Mattilan bussilla 
noin  klo. 10:30 Familon & Havi Outlet 
  klo. 12:00 – 13:30 brunssi 
  klo. 13:30 -  15:00 Esittely ja ostosaikaa 
noin   klo. 15:30 Koiramäen Pajutalli 
noin  klo. 16:30 Paluumatkalle, tarvittaessa poiketaan jossakin kahvilla.  
    Takaisin Vanhalla kirkolla noin klo 19:15. 
 
Mukaan mahtuu 40 osallistujaa, matkan toteutumiseen tarvitaan 30 osallistujaa. 
 
Ilmoittautuminen: 
  Ritva Ketoselle 7.9.2022 mennessä puh 040 531 8233 tai 
  sähköpostilla ritva.ketonen@elisanet.fi 
  Kerro, jos tulet kyytiin matkan varrelta. 
 
Hinta: Osaston jäsen 50 euroa ja seuralainen 65 euroa. Viite 1290.  
  Hinta sisältää bussikyydin, brunssin ja esittelykierroksen.  
  Maksu osaston tilille FI15 5730 0852 1400 33. 
  Hoida maksu vasta saatuasi ilmoituksen matkan toteutumisesta. 
 
  Tervetuloa mukaan syysretkelle! 
 
  OPH Eläkeläiset, Pirkanmaa 
  Hallitus 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


