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Alussa oli pieni punainen ravustusmokki, puucee sydamenmuotoisella ikkunalla
ja savusauna joen rannalla. Tdssd maisemassa Hannuksen perheen oli niin mukava
viettdd aikaa, ettd kohta laajennetliin mokkid pirtin verran. Tuolloin kestittiin pitopalvelun
ensimmaiset vieraat sekd majoitettiin ensimmaiset yopyjat 90-luvun puolivdlissd
- Tyrniiviillii

ei ollut hotellia joten me pd[-

timme vuokrata m6kkiiimmg siite

tdme

kaikki alkoi, kertoo Hannuksen piilopirtin
aurinkoinen emdnd Pirkko Hannus. Isdntd.
maanvilje$ii Heikki Hannus taas oli maatalousndyttelymatkoillaan tcirmdnnyt villis!
koihin ;a luonteelleen uskollisena arveli, etli
dtakn voisi maanviljelyksen lomassa kas-

tymiseen tarvitaan. Isq kodikas pii2irakennus juhlien ja kokousten pitoon, luhtiaitta ja
mdkkeje y6pymiseen, savusaura ja tavallinen
sauna lciylynautintoon, seki katettu tarusilava ja tunnelmallinen viidenkymmenen hengen aittabaari kaikkine oikeu*sineen. Majoitustiloja l<iytyy lfies viidellekymmenelle
hengelle.

varten.
Tymiiv?ijoen ldheisyyteen on syntynyt kartanomainen millciri, lossa on kaikki, mitii viih-

tiinsa.

Aamulla juotiin ensimmlisen kerran vuosiin yhdessii ihan rauhassa kahvit tuossa terassilla, kertoo Ptukko. Hiljaista hetked ei siis

-

helposti liiydy. Nytkin Piilopirtille saapuu
hiiiden viettiijiii tufirstumaan elimense juhlien pitopaikkaan ja isdntdpari palveleq vaikka

vattaa.

Majoituksen ja juhlien pitopaikan kysy"ta
kasvoi niin, ettii piti rakentaa toinen, isompi ja ajanmukaisempi mcikki, johon tuli noin
viiden neli<in keittid juhlien j?irjestdmistii

neet kirkonkyliiltii ldhemmds yritystldn rakennettuun, erittdin kauniiseen, uuteen ko-

Kun ajelen peltoaukeiden poikki Hannukselle, ea osaa kuvitella, miten kaunis paikka perille odottaa. Islntlpari istuttaa vieraan oitis
kahvipciyden liireen ja tunnelma on heti vllit<in. Heikki kertoo elemansa historiaa ja Pirkko heleyaiia sekaan makeat naurut. Perheen
jdttimdinen koira haluaa osansa huomiosta ja
tassuttelee kevdiin kuraisbt jdljet uutuuttaan
kiiltavilin lattiaan. Hannukset ovat muutta-

on sunnuntai.

Juhlien viettdjien kanssa kiiydiiiin ldpi menu, juomat, erikoisruokavaliot ja muut toivomulset, sekd koristelu, vierasmiiiirii ja ycipviet.
- Mifiiiin ei osteta valmiina, vaan kaikki tehdaiin palkanpa:illi asiakkaan toiveiden mukaisesti, sanoo ruokailusta vastaava Pirkko ja
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huomauttaa, ett?i kaikilla on kuitenkin oma
makunsa. Juhlamenuun tarjottava villisika
on aina itse kawatettua ja kalat ostetaan suoraan kalastajilta.

Pirkko-emiintii organisoi tapahtumat ja huo-

lehtii vieraat, Heikki pit?iii huolen mil;'odsta.
Kdvelee perinteisen isdntirniehen asussa kartanollaan ja tarttuu toimeen kuin toimeen
sumeilematta. Ja jututtaa vieraat rentoon
tyyliinse. Piilopirtti tyollistee kalsi vierasta
tdysipdivdisesti ja juhlien valmisteluun saadaan helposti apuvoimia tarpeen mukaan.
Pirkko on itse keitti<issii liihes aina, katsomassa perddn ja tekemdss[, tycin touhussa mukana.

Piden ruoanlaitosta ja siitii, etli voin palvella muita ihmisie, sanoo hin.

-

Toistakymment?i vuotta ihmisten majoittamista, saunottamista ja vlihdyttamista on ol1ut yhti juhlaa, eliimen kohokohtien ja lepo-

hetkien jerjestiimiste toisille. Siita on tullut
maanvillelil:ille ja laskentatoimen merkonomille elementapa. Tiillainen eleme voisi
tuntua raskaalta, mutta Pirkko ja Heitki ovat
toista

mielti.
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Jaksamisen salaisuus on siinZi, ette saamme
palvella muita ihmisie, sanoo Pirkko

-

Meille tulee silloin eilldin ihmlnen, joka
on silmin nfiden uupunut. Kun h?in muutaman piiivln j?ilkeen liihtee levdnneend ja
uutta voimaa saaneena, se on meiddn paras
palkkiomme, vakuuttaa puolestaan Heikki.
- Tiissii tytissl kuulee ja ndkee monenlaista.
Ihmiset kertovat eldmdntarinoitaan ja joskus
puhuminen avaa uuden niiktikulman. Vaikeimmat asiat pannaan huumorilla ja se monesti auttaakin, toteavat Hannukset ja kertovat, etti heilld on aina aikaa vierailleen.
- Siinii se kahvikupin ?iiiressl kaikessa rauhassa istuessa ressi piklarhiljaa helpottaa,
meilll kun ei ole kiire minnekiidn.

-

Vuosien varrelle mahtuu tietysti monenlaista. Onpa pirtin viereen, peltoaukealle erddnd
alkukesdn iltana laskeuduttu lentokoneellakin - Luhtiaitassa majoittuneet vieraat hieraisivat kahdesti silmiean kurkaressaan ovenraosta, mikii ihmeen vehje on noin erikoisen
moottorin iilnen takana. Isinti Heikki pldsi
silld kertaa kokemaan eldmdnsd ensimmdisen
kyydin pienkoneessa, ja dmalta kartanoltal

Omaa aikaa perhe saa lfitemiille talvella lumisten tykkypuiden Syotteelle ja kesiillii jonnekin ihan muualle Suomeen. Mutta lciyqry
niit?i lepohetkil omassa maisemassakin. Parhaita hetkia arjen keskelld on, kun lauantaiiltana saa istahtaa rahille ja ottaa oluen, katsella tihtiin ja kuunnella, kuinka jokaisesta

mrikistii kantautuu iloinen hdlind. Silloin valtaa yritt?ijiipariskunnan mielen hyv?i tunng
ettd juuri nyt Piilopirtille kaikki on kohdallaan.
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Villisian liha pdndtellam h&tioiksi,
tetann rruohnan, uatd hutrus lihat pattyuiit, mausteita maun truthaan ja 2Oa asteiseen uuniin hauwtnaan rcliriksi mnnihsi.

