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MAISEMATIE – BUSSIREITIN SUUNNITTELUPALAVERI KEHÄKUKALLA
Aika
Paikka

Keskiviikko 26.9.2012 klo 13.00-15.30
Frantsilan Kehäkukka, Hämeenkyrön kirkonkylä

Läsnä

Tiina Laakkonen, Anitta Puntala-Periaho, Seppo Savolainen, Olli ja Tiina Ahonen,
Sari Uusitalo, Tommi Yrjölä, Paula ja Akseli Kerola, Jouko Hannu ja Veera Ritola (siht.)

KIRJAUKSIA KESKUSTELUISTA
Alustus
Tiina Laakkonen alusti palaveria kertomalla, että idea ko. yritysyhteistyöhön lähti Seppo Savolaisen
aloitteesta. Ensimmäisen kokoontumisen yhteydessä innostuttiin matkailumallista jossa hämeenkyröläinen
tilausbussi toisi kaupunkilaisia maaseudun tarjonnan äärelle. Tarkempi ideointi jäi pintaraapaisuksi ja
päätettiin kokoontua ns. isomman ryhmän lisäksi pienemmällä ryhmällä pohtimaan mahdollisia
tilausbussireittejä ja selvittää samalla, koordinoida mitä kaikkea tarjontaa yrittäjiltä löytyy.
F.E. Sillanpää seuran kanssa tilausbussiasia jo sovittu. Hämeenkyrön Yrityspalvelut on mukana kahden
teatteriretken järjestelyissä. Seuran toisena yhteistyökumppanina on Aamulehti jonka kanssa on
tarjouspakettikytky. Busseissa oppaana Panu Rajala jonka ajankäytön mukaan päivämäärät lukitaan.
Kesäsesongin tarjonta bussiretkille
Kehäkukalla viikonloput ovat ihan täynnä, sunnuntai on pahin eli kiireisin päivä. Lounasaika klo 11-15.
Kehäkukan tarjonta voisi olla esittely, kahvitus ja ostokset. Ihmisilla usein ollut luulo, että yrttitarha on katettu
paikka. Yrttitarha on paraatikunnossa heinä-elokuussa. Pihapiiristä löytyy käsitöitä ja kirpputori.
Purimo voi tarjoilla matkan aikana lounaan sis. kahvit. Sepon pravuuri on kinkkukiusaus jota kesän aikana
syödään jopa 2000 annosta, ruokailijoista 95% tykkää.
Yrjölän Marjatilalla ensimmäisiä mansikoita kypsyy myyntiin viikko ennen juhannusta. Sadonkorjuusesonkia
ovat heinä- ja elokuu. Traktorikyydillä pääsee Miharinrannasta Yrjölän marjatilalle, siitä eteenpäin matka
jatkuu maatalouskierroksena joka on vaihtoehtoinen ohjemanumero esimerkiksi mansikanpoimimiselle.
Olympiavoittaja Paavo Yrjölän elämään ja menestykseen pääsee tutustumaan Puimasuulin kahvilan
valokuvanäyttelyssä, huikeat tarinat voi tilata kertomaan Matti Yrjölä.
Maatalouskierros voidaan järjestää Yrjölän viljelyksillä ja/tai se voi vierailla Nikkilän suurella navetalla.
Marjatilan markkinat järjestetään elokuussa ennen koulun alkua, seuraavan kerran la 10.8.2013.
Mahnalan lavalla järjesteään juhannuksesta alkaen lauantaitansseja. Vanha 1950 –luvulla rakennettu,
mutterinmuotoinen tanssilava on alkuperäisasussaan. Nostalginen paikka monen sukupolven ihmisille.
Koko perheen suosikki ”Mansikkatanssit” järjestetään perinteisesti heinäkuun puolivälissä, elävän
tanssimusiikin lisäksi ohjelmassa on kilpailuja kaikenikäisille mm. renkaanheittoa. Suosituin on kaikista
lajeista on mansikansyöntikilpailu. Palkintona tietysti mansikoita! Suuren suosion ja tilausbussin tuomien
mansikkaturistien vuoksi Mansikkatanssit voidaan tarvittaessa järjestää esim. perättäisinä päivinä (pe + la).
Urkin Piilopirtiltä löytyy tarinoita, kahvit ja erilaista tilataidetta – Teletappimaa ”Yltä ja päältä”.
Pinsiön Taimisto on hyvä paluumatkan kohde. Kauppias Sami Pihkoluoma (0400-638 683,
santeriinsion@taimisto.fi) kertoo innostuneesti ja mukaansa tempaavasti tuotevalikoimasta.
Pihapiiristä löytyy myös antiikkia mikä kiinnostaa aina.
Opaspalvelut
Jouko Hannu kertoi, journalisteja Tampereelta Hämeenkyröön opastaessaan, huomanneensa kuinka
merkityksellistä on jos opas on mukana alusta asti. Hämeenkyrö ”alkaa” jo keskustorin nurkalta josta löytyy
F.E. Sillanpään tekstiä, Sumeliuksen Talo (löytyy osoitteesta Hämeenkatu 15) jne.
Hämeenkyrön kohdalla voidaan puhua paljon maisemista, mutta tämä on myös harjupitäjä.
Bussimatka on itsessään yksi kohde. Samoin laivamatka jolloin Savolaisen Seppo pystyy selostamaan ja

kertomaan kulttuurimaisemaa ja tarinoita järveltä käsin. Jouko Hannu on sitoutunut kesäteatteriin, mutta on
tarvittaessa käytössä. Mahdollisia paikallisoppaita ovat lisäksi Matti Lähteenmäki ja Tarja Raipala.
Liikennöitsijä
Paula ja Akseli Kerola ovat vuosi sitten Laitilaan muuttanut perhe ja Matrocks Oy on tilausajopalveluita sekä
valmismatkoja tuottava perheyritys. Matrocks aloittaa varsinaisen toimintansa marraskuussa. Matrocks oy
on kiinnostunut olemaan mukana kehittämässä Maisematien matkailua. Yrityksen isoin tilausbussi on 44
hengelle. Perustilausajojen lisäksi löytyy ns. valmismatkatuotantoa. www.matrocks.fi.
Matkanjärjestäjä
Keskustelua. Hämeenkyrön Yrityspalvelut oy ei ole matkanjärjestäjä vaan toimii taustavoimana osallistuen
markkinointiin ja kustannuksiin ottaen mm. tappiotakuuvastuun sovituista bussiretkistä.
Matrocks Oy:ltä löytyy asiantuntijuuden lisäksi matkanjärjestäjän oikeudet. Käytännössä keräävät
matkustajilta summan joka jaetaan osallistujien (yrittäjien) kesken.
Retket (huomioi LIITE 1.)
Tiina Laakkonen esitti, että ensimmäisen kesän osalta ryhdytään tarjoamaan yhtä samansisältöistä
retketkeä. Lisäksi voidaan harkita ja suunnitella erikseen muita teemaretkiä esim. em. sovitut teatteriretket.
Suunnittelupalaverissa pidettiin ideointituokio, paritöinä lyhyessä ajassa mietittiin 1-2 matkapakettia.
Kaikissa matkapaketeissa näkemykset olivat suuntaa antavasti ja ilahduttavasti hyvin samanlaisia.
Päivät
Alustavasti sovitut bussiretkipäivät Tampereelta Hämeenkyröön la 15.6., la 6.7., ke 24.7. ja la 10.8.2013
Kaikki yrittäjät pystyvät reagoimaan kysyntään nopeasti joko lisäämällä tai peruuttamalla bussimatkoja.
Aikatauluja
Bussimatka Tampereelta (Maisematien kautta) kestää noin 60 min.
Laivamatka Kehäkukalta Mahnalaan kestää 75 min.
Traktrorimatka, vankkurikuljetus Miharinrannasta Marjatiloille kestää noin 15-20 min.
Bussimatka Mahnalasta (Pinsiön kautta) Tampereelle kestää noin 50 min.
Hintoja ja nimiehdotuksia
Tilausbussin isoin kuluerä on kuljettajan palkka, ison ja pienen bussin hinnassa ei isoa eroa. Keskustelua
yksittäisistä hinnoista ja matkapaketin hinnoittelusta ensimmäisen kesän osalta. Pakettihinta noin 37-47€.
Heiteltiin alustavia nimiehdotuksia: Päivä maalla, Matkalla maisemassa. Ideointi jatkukoon.
Markkinointi (huomioi LIITE 2.)
Suoramarkkinointia Hämeenpuiston Kyläraitti -tapahtumassa 7.-9.6.2013 (järjestäjä Ekokumppanit).
Mahnala voi ilmoittautua yhtenä kylänä, makumaistiaisia esim. mansikoita, Kehäkukan lakritsaa, arpajaiset.
Tapahtumassa voidaan sekä myydä/ mainostaa olemassa olevia matkoja että ottaa vastaan tilausmatkoja.
Yhteistyössä ja mukana kunnan matkailusihteeri ja Matrocks Oy. Tiina Laakkonen on lisäksi yhteydessä
”Kyrön Kyliin” jos muita kyliä kiinnostaa ko. tapahtuma matkailun näkökulmasta. Purimon kesäesite 2013.
Yhteistyötahot
Alustavassa yhteydenotossa on esitetty, että voisiko Ekokumppanit auttaa löytämään kaupungin lähiöistä
yhteistyökumppaneita ja/tai auttaa markkinoimaan Tampereen päässä tätä uutta "lähimatkailumallia".
Ekokumppanit viestittävät, että suunnitelmat kuulostavat erinomaisilta. He ovat iloisia yhteydenotosta ja
yhteistyötaho –ehdotuksesta joka tukisi Ystäväkylä –hankkeen tavoitteita oivallisesti. Palaamme asiaan.
Muuta
Jouluinen Yö –bussiretken suunnittelua ja aikataulutusta la 19.12. Tiina on yhteydessä Ekokumppaneihin.
Seuraava kokoontuminen
Keskiviikkona 10.10.2012 klo 18 alkaen Purimo –laivalla jatketaan tilausbussireitin ja paketin suunnittelua
sekä mietitään markkinointia Maisematien isolla suunnittelukokoonpanolla. Kaikki kiinnostuneet tervetulleita.

LIITE 1.

Tilausbussiretkien matkapaketit (alustavaa hahmottelua ja kartoitus mitä mielessä, jatkokehittelyä)

Paketti-idea 1.
reitti/kohteet

Paketti-idea 2.
reitti/kohteet

Paketti-idea 3.
reitti/kohteet

Paketti-idea 4
reitti/kohteet

Paketti-idea 5.
reitti/kohteet

Paketti-idea 6.
reitti/kohteet

Opas vastassa jo Tampereen keskustorilla
11.00-12.00 Ajo keskustori – Hämeenkyrö (Maisematien kautta)
12.00-13.00 Kehäkukalla ruokailu ja ostokset
13.00-14.00 Puotihuoneessa perinnenäytös josta saa omatekemän
elämysnäpertelyn mukaansa. Arteles mahdollisesti mukana.
14.00-15.05 Laivamatka (oppaana laivuri)
15.05-15.35 Traktorikyyti Yrjölän Marjatilalle
15.35-16.35 Kahvi + ostokset
16.35-17.35 Ajo Mahnala – Tampere, matkalla jälkihoito/ylläri
------------------------------------------------------------------------------------Opas vastassa jo Tampereen keskustorin Vanhalta kirkolta
10.00-10.30 Ajo keskustori – Sasi
10.30-11.00 Kahvit Miinan Savusaunalla
11.00-11.30 Ajo Hämeenkyröön (Maisematien kautta)
11.30-13.00 Frantsilan Kehäkukalla
13.00-14.20 Laivamatkalla lounas ja opastus
14.20-15.30 Traktorikyyti Yrjölän Marjatilalle + ostokset
15.30-17.00 Ajo Pinsiön Taimistolle + ostokset
17.00 -17.30 Ajo Tampereelle
------------------------------------------------------------------------------------Opas vastassa jo Tampereen keskustorilla
09.00-10.15 Ajo keskustori – Hämeenkyrö (Maisematien kautta)
10.15-12.30 Kehäkukalla aamukahvit ja ostokset
12.30-13.45 Laivamatkalla lounas ja opastus
13.45Traktorikyyti Yrjölän Marjatilalle + ostokset
Lähtö kotiin, poikkeaminen Pinsiön Taimistolle
------------------------------------------------------------------------------------Ei välttämätöntä oppaan olla vielä Tampereella (bussinkuljettaja huolehtii)
12.00-13.00 Ajo Tampere – Hämeenkyrö (Maisematien kautta)
13.00-14.30 Kehäkukalla ostokset
14.30-15.45 Laivamatka + ruokailu (oppaana laivuri)
15.45-16.30 Traktorikyyti (x2) Yrjölän Marjatilalle
16.30-18.30 Marjanpoimintaa tai ostoksia
Puimasuulin kahvilassa kahvi + valokuvanäyttely
Maatalouskierros traktorinkyydillä
18.30-22.00 Kyyti Mahnalan lavalle, lavatanssit (Mansikkatanssit)
22.00-23.00 Ajo Tampereelle (Pinsiön kautta, A-oikeudet)
------------------------------------------------------------------------------------Opas matkassa mukana jo Tampereella
Ajo keskustori – Hämeenkyrö (Maisematien kautta)
Kehäkukalla Tiina nousee bussiin toivottaen Tervetulleeksi
Ostoksiin aikaa 30-45 minuuttia jonka jälkeen porukka laivaan.
Seppo ja opas kertovat juttuja ruokailun lomassa.
Laiva Mihariin, Tommi vankkureineen porukan kanssa Yrjölään
ostoksille ja mahdollisesti kahville.
Kotiinmenomatkalla piipahtaminen Pinsiön taimitarhalla.
------------------------------------------------------------------------------------Opas vastassa jo Tampereen keskustorin Vanhalta kirkolta
Ajo keskustori – Pinsiö (60 min)
Teletappimaa, Yltä ja alta. Puuvuori. (45 min)
Miinan Savusauna (20 min)
Kehäkukka (45 min)
Laivalla Mihariin, ruokailu
Kuljetus Yrjölään
- Ympäristökoulu, Matti Yrjölän esitys, mansikat ja mustikat
Bussilla Tampereelle

LIITE 2.
Kutsumme kylänne mukaan Hämeenpuiston Kyläraitti -tapahtumaan 7.-9.6.2013

Kesäkuun toisena viikonloppuna Tampereen Hämeenpuistossa järjestetään tapahtuma, joka muuttaa
alueen kylän- tai pikemminkin kylienraitiksi. Tapahtuman aikana Pirkanmaan maaseutu valtaa
Hämeenpuiston. Kyläraitti-tapahtuma tuo maakunnan parhaat lähituotteet ja -tuottajat, kulttuurin, luonnon ja
tietenkin kylien elämänmenon kaupungin parhaille paikoille. Teemana on vieraanvaraisuus.
Kutsumme nyt Pirkanmaan kyliä mukaan tapahtumaan. Hämeenpuiston Kyläraitti –tapahtuma on hyvä
tilaisuus tuoda tunnetuksi omaa kylää, houkutella sinne uusia asukkaita, myydä paikallisia tuotteita ja
verkostoitua muiden kylien kanssa. Tapahtuma tavoittaa erityisesti maaseudusta, paikallisuudesta ja
lähituotteista kiinnostuneita ihmisiä.
Tapahtuma on kyläyhdistyksille maksuton. Yrittäjiltä perimme osallistumismaksun tapahtumakuluja
kattaaksemme. Nämäkin maksut pyritään pitämään kohtuullisina.
Ekokumppanit Oy:n Ystäväkylä-hanke on päävastuussa tapahtuman viestinnästä ja markkinoinnista. Muita
mukana olevia yhteistyötahoja ovat Tampereen kaupunki, Pirkan kylät ry, ProAgria Pirkanmaa, Hämeen
4H-piiri, Ahlmanin koulun säätiö ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK). Viestintäyhteistyöstä
neuvotellaan ensisijaisesti Aamulehden Moron kanssa.
Tapahtumasta seuraa lisätietoa myöhemmin, mutta toivomme että varaisitte päivän kalenteriin jo ensi
vuoden toimintaa suunnitellessanne. Ajatuksena on saada mukaan mahdollisimman laaja joukko
kyläyhdistyksiä, yrittäjiä ym. tahoja siten että saman kylän toimijat kokoontuisivat yhden osaston alle.
Jokaisella kylällä olisi siis tapahtumassa omannäköisensä osasto.
Tapahtuman järjestelyt ovat vasta alkuvaiheessa, mutta ilmoittautumisia otetaan jo vastaan.
Vastaamme myös mielellämme kysymyksiin.

Ystävällisin terveisin,
Sari Poutiainen

Ystäväkylä-hankkeen toteuttajana ja koordinoijana toimii Ekokumppanit Oy. Hankkeen toteutusaika on
1.1.2012-31.12.2013. Hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen
yleishyödyllinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on kylien ja kaupunkitoimijoiden asukaslähtöisen
vuorovaikutuksen edistäminen. Vuorovaikutuksen kautta lähennetään kaupunkia ja maaseutua, luodaan
kestäviä suhteita asukastoimijoiden välille sekä edistetään lähialueiden ruokaan, matkailuun ja –kulttuuriin
keskittyvien palveluiden hyödyntämistä parantamalla niiden sosiaalista saavutettavuutta.

Sari Poutiainen
Projektisuunnittelija
Ystäväkylä-hanke / Seudullinen kestävän kehityksen työ
Ekokumppanit Oy
040 800 7396

