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MAISEMATIE – IDEARIIHI ja ILTAKAHVIT YRJÖLÄN PUIMASUULILLA
Aika
Paikka

Torstaina 20.9.2012 klo 18.00-20.00
Yrjölän Marjatila, Maisematie, Mahnala

Läsnä

Jyrki Sasi, Matti Lähteenmäki, Peter Holm, Olli ja Tiina Ahonen, Katja Ylimys-Yrjölä,
Teija ja Jukka Pentti, Jyrki Nikkilä, Tommi Yrjölä, Peter Holm ja Veera Ritola (siht.)

Poissa

Erikseen tiedotetut: Seppo Savolainen, matkoilla Turussa. Pertti Haavisto, työeste.
Pinsiöseuran Veli-Matti Alasen kanssa sovittu, että Jyrki Sasi edustaa Pinsiötä.

KIRJAUKSIA KESKUSTELUISTA
Joulushoppailuretki Hämeenkyröön ke 19.12.2012
Tiina ja Olli Ahonen kertoivat ideastaan tarjota (järjestää) joulushoppailuretken tamperelaisille.
Ajatuksena on tiedustella markkinointi yms. yhteistyömahdollisuutta Ekokumppaneiden / Ystäväkylähankkeen kanssa. Bussikuljetuksen hintaa ei vielä ole selvitetty. Tilausbussi kulkisi Maisematien kautta
mennen tulen ja pysähtyisi tullessa tai mennessä. Frantsilan Kehäkukalla on perinteinen Jouluinen yö
keskiviikkona 19.12. klo 10.00-24.00. Yrjölän Marjatilalla on alustavasti suunnitteilla joulun ajalle jotain
myymälätoimintaa. Pihamaalle saattaisi sopia mm. napakelkka. Muiltakin alueen yrittäjiltä toivottiin
tarjontaa ja yhteistyötä ko. ajankohtaan.
Tapahtumien yö la 17.8.2013
Tapahtumaa haluttaisiin levittää myös keskusta-akselin ulkopuolelle. Laivareitti Mahnalaan
mahdollistaa päiväristeilyn tänne. Seppo Savolaisen kanssa alustavasti keskusteltu. Mitä palveluita tai
ohjelmatarjontaa tällä alueella voisi olla? Seuraava palaveri tapahtumien yön osalta pidetään
tammikuun lopulla, Pirkko Pilvinen toimittaa kutsut erikseen. Olli Ahonen välittää yhteystiedot hänelle.
Urkin piilopirtti
Hämeenkyrön isoin 175 asukkaan annosteluravintola, savusauna yms. Kokoukset ja työhyvinvointi
-yksittäiset turistit, ryhmät (eläkeläiset ja yritykset). Ensimmäinen kesä kun oli oikein runsaasti väkeä!
Tulevaisuuden suunnittelua ollut risteilyjen osalta. Nyt joka viikko tulossa yksi bussilastillinen siihen asti
kun lumi maassa. Pääasiassa taidetta katsomaan. Kesällä asiakkaana turistit ja muut mm. yritykset
turistiajan ulkopuolella. Yritykset käyttävät palveluita, työhyvinvointipäivässa parhaimmillaan osanottajia
160 henkeä (kolme bussilastillista) joita sitten on kuskailtu ympäri hämeenkyröä.
Infokartat, kyltitys ja mainosmateriaalien esillepano
Kunnan infopiste ei yksin riitä ja on nykyisellään huono. Tyylillä tehtyä infokarttaa toivotaan kipeasti.
Miharin uimarannalla ja useammassakin pysähdyspaikassa voisi olla aluekartta jossa kohteet
merkittynä. ”Olet tässä” -tarran voin siirtää aina siihen kohtaan mistä iso infokartta löytyy.
Myös jaettava paperikartta A4 olisi ehdottoman hyvä, siitä näkisi pisteinä hyvät kohteet missä pysähtyä.
Kiertoajelureittireitti esim. pyöräilijöille, motoristeille, autoilijoille ym. turisteille. Toiveena myös tienviitat
(kyltitys) jotka kertoo ko. pisteistä. Maisematielle ohjaaviin opasteisiin luvat saatava tiehallinnolta.
Teija Pentti on koko kesän saanut kertoa muista marjatiloista ja alueesta muutenkin. Marjatilalla
kävijöitä seutu kiinnostaa valtavasti, ihmiset olleet ihan ihmeissään mitä kaikkea löytyy ja tarjonnasta.
Kaikilla alueen yrittäjillä voisi olla tietoa toisistaan. Ensi kesänä voisi yrittää olla paremmin ajantasalla.
Nettipäivitys kuten aukioloajat ja hinnat ovat aina ongelmana. Yrittäjien täytyisi yhdessä koordinoida
mitä, missä, milloin tapahtuu ja on tarjolla.
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Yritys- ja tapahtumaesitteitä täytyisi saada jakoon kaikille yrittäjille. Esitteet menee hyvin Kehäkukalla,
mutta Yrjölän Marjatilalla liikkuneet huonommin – syytä mm. esillepanoa pohdittu. Urkin Piilopirtillä
asiakkaat kuuntelee kiinnostuneina ja tarkkaavaisena myös kaikissa hotellihuoneessa on kansio josta
löytyy infoa kunnan tarjonnasta. Kunnan Yrityspalveuilta (tai matkailulta) voisi pyytää resursseja ts.
räätälöidyn esitetelineen, ison infokartan sekä A4-mainoskartan valmistamiseen ja painatukseen.
Vapaa-ajan aktiviteetit
Miharin Rantakioskille on mahdollisuus järjestää ensi kesäksi vuokraonget. Vene siellä jo onkin jonka
tuntivuokra 10 euroa. Vuorokausi maksaa 25 euroa. Urkin Piilopirtillä on viisi polkupyörää joita ei paljon
markkinoitu. Vanhoja pyöriä löytyy myös Ympäristökoululta. Keskustelua ammattilaisyrittäjien ja
yrittäjäharrastelijoiden yhteistyön haasteista mm. vastuukysymykset, välineistön kunnossapito vs.
polkupyörien vuokraus. Yrjölän Marjatilalta löytyy parikymmentä polkupyörää työntekijöiden käyttöön,
mutta kunnostamiseen ei ole toistaiseksi löytynyt ihmisiä. Piilopirtiltä löytyy mm. jääkurling-kivet.
Ohjelmallista tarjontaa tuotekehittelyyn
Urkin piilopirtillä on meneillään voimakas tuotekehittely. Ensin testataan yritysryhmillä. Ohjelmallista
tarjontaa kaivataan erityisesti. Yhteistyön rakentaminen vaatii lisäksi kahdenkeskisiä yhteydenottoja.
Kaikkea tapahtuu kaiken aikaa Jyrki kertoo - kevät kaikkein vilkkainta aikaa. Olemassa on jo erilaisia
teemoja, rasteja: Terveellisyys ja kasvit. Maaseutukulttuurirastit, mukana MTK Visa. Ruokarastit.
Tuotantolaitokset. Taiderastit. Teatterirastit. Luontorastit.
- Esim. Kaitajärven alueella järjestetyllä luontoretkellä ryhmät käyneet kolme kertaa. Maasto on vaikeaa
kivikkoa, upottavaa suota. Ensimmäinen ryhmä hieman epäonnistui. Keväällä kelirikko, kesällä hyttyset
ja syksyllä hirvikärpäset. Yllättäviä vastoinkäymisiä mm. Kuwaitista saapunut turisti ei osannut kävellä,
harjaantumaton tasapainoaisti. Reissu kestää hotellilta hotellille 3h, kumisaapaspareja löytyy 20 kpl.
Kuvausryhmä filmaa kahden vuoden aikana useamman lyhytfilmin 10-15 min Urkin Piilopirtin
tarjonnasta. Yksi turistifilmi. Peruskuvaukset suoritetaan kesällä 2013. Käyttötarkoitus: Asiakkaille
demoksi, valmistumassa uudet nettisivut joille voi laittaa ko. demo-DVD:stä pätkiä.
Yrjölän Marjatila avataan toukokuun puolessa välissä. Auki lokakuun puolelle asti, keittiössä löytyy
puuhaa mm. hillonkeittoa. Yleensä mansikoita löytyy paljon aikaisemmin kun asiakkaat osaavat kysyä.
Paikat pitää tästä syystä avata noin viikkoa aikaisemmin, asiakkaiden herättelyä.
Luvat Yrjölän vankkurikuljetukseen on alustavasti tutkittu. Seppo Savolainen on selvittänyt poliisin
ajoneuvoekspertin kanssa, että lainsäädännöstä löytyy traktorinmentävä porsaanreikä.
Asiakkaat
Urkin piilopirtiltä löytyy bisnesluokka- ja standardihuoneita. Nähtävissä viime kesänä, että yllättäen
parempia huoneita meni yksityisille ei suinkaan yrityksille. Asiakkaat haluavat selvästi kuluttaa, käyttää
rahaa kun lähtevät lomalle. Erilaisia asiakkaita käy. Isoin kustannuserä bussit, mukana myös opas.
Ihmiset valmiita maksamaan päiväretkestä 50 euroa, että pääsevät Pinsiöön. Tarinoita, erikoista ja
jännää kaivataan. Kotiseutumuseo ei käytännössä kiinnosta. Jyrki Sasi mielellään mainostaisi tarinoita.
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Merkkihenkilöt ja kiinnostavat tarinat
Ihmiset rakastavat tarinoita. Kaiken yli menee tarinat. Urkin piilopirtillä kerrotaan Pinsiön Paronin ja
Urho Kekkosen tarinaa. Tommi viittasi puimasuulin seiniä ja kertoi, että heillä on mietitty voisiko Matti
Yrjölän kanssa jatkaa seuraavanakin kesänä historiaesitelmää olympiasankari Paavo Yrjölän
valokuvilla. Idea sai runsaasti kannatusta ja suosionosoituksia. Matti Yrjölän selostus ja muistelmat on
kuluvalla viikolla taltioitu jälkipolville.
Keskustelua tarinoista. Hämeenkyröstä löytyy kuuluisuuksia joista tunnetuin ja kerrotuin on F.E.
Sillanpään tarina. Kansanedustaja Arvo Pertin huikean tarinan voisivat kertoa pojat Klaus tai Veikko.
Taatan juhlavuosi 2013. Kaluttu luu, mutta puree. Ennen vanhaan ihmiset kertovat tarinoita eri lailla kun
nykyään. Hyvänolon ja liikunnan juttuja tarjoava Katja Ylimys-Yrjölä (katja_ylimys@hotmail.com p.
0400-459681) tiesi kertoa asiakaskontaktiensa kautta, että Ylöjärvellä on paljon sotaveteraaneja jotka
ovat erittäin kiinnostuneita tästä alueesta. Ovat muisteleet monet sotajutut.
Mahnalan historiasta löytyy hyvää aineistoa. Paikallisoppaana mielellään esiintyvä historiantuntija Matti
Lähteenmäki tiesi kertoa, että Mahnalasta löytyy mm. Sotaketo jonne 3000 venäläistä sotilasta leiriytyi
1808 kesällä 3 kuukaudeksi. Veivät taloista heinät ja ruuat. Pohjansodanaikana 1740 ryöstöretkiä.
Mahnalaan on suunnitteilla Kummituskävely – paikallishistoriaa / huumoria / jännitystä kummitusoppaan
(ammattinäyttelijä) johdolla! Hyviä juttuja kaivataan ja etsitään parasta aikaa; historiaa, luonnonilmiöitä,
oikeita kummitusjuttuja, silminnäkijöiden tarinoita tai perimätietoa, huhuja naapurin kummituksista..
Vaikkei haamuja löytyisi niin luulisi löytyvän ainakin koskettavia ja syvältä kouraisevia asioita elämästä,
henkilötarinoita täällä eläneistä ja menehtyneistä. Hukkumisia, tulipaloja, traagisuutta, murhia,
onnettomuuksia, selvittämättömiä kuolemantapauksia, maasta löytyneitä luurankoja tms.
- Muistuuko mieleen ukkojen kertomia vanhoja höpöhöpö-juttuja, oletko itse säikähtänyt jotain?
Luottamukselliset yhteydenotot Veeraan p. 0400-804327 tai veera.ritola@mahnala.com
Yhteistyökumppanit
Ekokumppaneiden projektipäällikölle Matti Pollarille on laitettu tietoa sähköpostilla, että täällä on
kokoonnuttu yritysyhteistyön ja tapahtuimaideoinnin merkeissä. Maisematie.fi on kunnan hallinnassa ja
päivitys alkutekijöissä vielä. Hämeenkyrön Yrityspalveluiden tj Tiina Laakkonen otti osaa ensimmäiseen
suunnittelupalaveriin ja lupasi kaikin puolin tukea yhteistyötä jatkossakin.
Seuraava kokoontuminen
Mahdollisesti tammikuun lopulla 2013 ja tarvittaessa aiemminkin.

