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KOULUTUS

KOKOUKSET

Matkailu toiseksi suurin työl
Kanta-Hämeessä käy vuosittain noin
600 000 matkailijaa. Matkailusta
saatava tulo on 300 miljoonan euron
luokkaa. Yöpyvien matkailijoiden määrä oli viime vuonna laskenut KantaHämeessä toiseksi eniten koko maassa
 Susanna Mattila
Luvut matkailijoista eivät kerro koko totuutta, sillä
vain 10 vuodepaikan majoitusyritykset ovat mukana laskennassa. Lisäksi Hämeessä käy paljon
päivämatkailijoita erilaisissa koulutuksissa ja kokouksissa. Matkailu on esimerkiksi Hämeenlinnan
toiseksi suurin työllistäjä.
Matkailu on yksi Kehittämiskeskus Oy Hämeen
toimialoista, joita kehitetään kokonaisuutena
erilaisin hankkein. Meneillään on maaseudun
matkailuryitysten kehityshanke Oiva ja ruoka- ja

elämyspalveluihin keskittyvä InFacto-hanke.
– Hämeen Matkailun tehtävä on tehdä Hämettä
tunnetuksi. Sitä työtä tehdään imagomarkkinoinnilla ja tuotemarkkinoinnilla kärkituotteiden kautta. Kohderyhmämarkkinointi on myös tärkeässä
osassa, sanoo Hämeenlinnan uuden elinkeinoyhtiön toimitusjohtaja Mervi Käki.
– Se mitä pitäisi kehittää, on kuinka saada
enemmän rahaa yksittäisiltä matkailijoilta. Se
tarkoittaa tuotekehitystä, sellaisten tuotteiden
kehittämistä, jotka saavat matkailijan avaamaan
lompsansa.
Urpolan kartano

Linnan lomituspalveluiden maatalouslomittajat kokoustavat Aulangon Kievarin maaseutumaisessa miljöössä kes

Viikinkiteemalla vaikutus vieraisiin

Urpolan kartanon viikinkiteema edustaa eksotiikkaa muun muassa Jomet Oy:n balttivieraille.

– Urpolan kartano on sopivan lähellä ja sopivan
erilainen kokouspaikka, sanoo Aimo Paukku Insinööritoimisto Jomet Oy:ltä Forssasta.
Pakkauskoneita ja automaattisia pakkausjärjestelmiä ympäri maailmaa toimittava Jomet Oy
on kestinnyt muun muassa Baltian maista tulleita
vieraitaan Urpolan kartanolla. Paukku arvostaa
henkilökunnan kielitaitoa, joka kattaa useita kieliä.

– Baltian maissa viikingeistä ei kai tiedetä mitään, sillä heille viikinkiteema on todella eksoottinen. Myös savusauna ja talvisaikaan avantouinti
tekevät vaikutuksen. Kokouspaikkana Urpola on
monipuolinen ja mukavan vapaa ympäristö.

Maaseutumainen kokouspaikka
keskellä kaupunkia
Aulangon Kievarista on tullut Linnan lomituspalvelut -liikelaitoksen työkokousten pitopaikka maaKehittämiskeskus Oy Häme

Kirstulan kartano

Kirstulan kartanon Pohjalaiseen saliin mahtuu 70 kokoustamaan.

Hahkialan kartano Hauholla on kokonaisuus, joka toimii.

KOULUTUS

HÄMEEN YRITYSSANOMAT – 3

KOKOUKSET

Susanna Mattila

llistäjä Hämeessä
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joka toimii. Olemme kokeilleet monia
kokouspaikkoja ja Hahkiala nyt vain on
omaa luokkaansa.

Empire-kartanon tunnelmaa
Vanajan rannalla
Kirstulan kartanossa talviaikana isoin
kokoustila on Pohjalainen sali, jonne
esimerkiksi luokkamuodossa mahtuu
noin 70 henkilöä.
– Lisäksi meillä on pienempiä saleja, joissa voi pitää pienempää kokousta tai käyttää niitä ryhmätyötiloina.
Kartanossa on täydelliset kokousvarusteet ja langaton nopea nettiyhteys,
joka toimii myös ulko-alueilla. Meiltä
saa myös vaativammat atk-palvelut,
kertoo Tuomas Honkajuuri Kirstulan
kartanosta.
Kesäaikana aivan järven rannasta
löytyy myös yli 200 neliömetrin juhlapaviljonki.

Oman puutarhan
tuotteita pöytään
Inkalan kartanossa kokoustarjottavat
valmistetaan kartanon keittiössä. Kerralla kokoustamaan voi tulla hyvinkin
pienellä ryhmällä tai jopa 50 hengen
porukalla.
– Kokouksien väliajoilla tarjottavat
ateriat valmistetaan kartanon keittiössä
ja pyrimme suosimaan lähellä tuotettuja raaka-aineita. Kartanon omat marjapensaat ja omenapuut sekä yrttimaa
tuottavat satoa ruokapöytään. Lähimetsien marjat ja sienet antavat oman
vivahteensa tarjontaamme, kertoo Leila
Ylitalo Inkalan kartanosta. 

skellä kaupunkia ja toimialuetta.
seutumaisen, rauhallisen ympäristönsä vuoksi. Liikelaitoksen toimitusjohtaja Kaisa Tyrni toteaa, että Aulangolle on helppo tulla ja parkkipaikalla on
aina tilaa.
– Meidän maatalouslomittajamme
tulevat eri puolilta Hämettä ja osin
Uudenmaankin puolelta. He ovat tykänneet Aulangon Kievarista ja se sopii
meidän muutaman tunnin työkokouksiin hirveän hyvin. Palvelut ja tarjoilut
ovat olleet aina hyvät ja toimivat.

Halusimme
koulutuspaikan,
josta jää muistijälki.

Keittiömestari Sami Lehtosen kuhaa kauden sienikastikkeella sopii mainiosti kokouspäivän lounaaksi. Hotellinjohtaja, yrittäjä Sanna Grön tietää, että ruoka on
tärkeä osa onnistunutta kokouspäivää.

Ruokailut jaksottavat
onnistunutta kokouspäivää
Kokouspäivän voi helposti pilata riittämättömillä tarjoiluilla. Petäys
Resortissa suositellaan päivän aluksi pelkän tulokahvin sijaan aamiaista,
jonka voimalla varmasti jaksaa lounaaseen asti.
 Susanna Mattila
– Kokouksen järjestelijän täytyy ottaa
huomioon, että ruokaa on tarjolla sopivin väliajoin. Nälkäinen ihminenhän
on vihainen. Usein vieraat myös siirtyvät lounaan jälkeen ulos tekemään
ryhmätöitä tai happihyppelylle, mikä
myös auttaa jaksamaan, sanoo Petäys
Resortin keittiömestari Sami Lehtonen.
Lehtonen on aloittanut kesän alussa Petäyksen keittiömestarina. Näinä
erilaisten ruokafilosofioiden aikoina
Petäyksessä on haluttu palata hiukan
taaksepäin ja tarjotaan trendikkäiden
herkkujen sijaan perinteistä, hyvää
ruokaa, joka maistuu ihmisille.

– Isommille ryhmille meillä on tarjolla lounasbuffet, josta jokainen voi valita lautaselleen ne ruuat, jotka sopivat
omaan ruokaideologiaan. Ruokamme
ovat aina mahdollisuuksien mukaan
laktoosittomia ja esimerkiksi suuruksissa ei käytetä gluteenia, jotta ne sopisivat mahdollisimman monelle.
Petäys Resortin kokouslounas voisi sisältää vaikkapa kotijuustosalaatin
alkuruuaksi, pääruuaksi kuhaa kauden
sienikastikkeella ja jälkiruuaksi vuohenmaitojäätelöä ja marjoja. Kevyttä, mutta
maukasta ja ravinteikasta ruokaa.
– Meillä on paljon paikallisia toimittajia, joilta saamme esimerkiksi kalaa
ja marjoja, Lehtonen kertoo. 

Renkituvantie 10, Mustiala

www.mustialanmatkailu.fi

Tule Tammelaan!

Kansallisromanttisessa Mustialan ympäristössä voit järjestää helposti häät, syntymäpäivät ja muut tärkeät juhlat
• Kuninkaansali on ainutlaatuinen juhlatila ikimuistoisille juhlille
• Pienempiä juhlia voi järjestää vaikkapa tunnelmallisessa
oluttupa Isossa Piipussa
Varaukset ja tilaukset 040 553 6993
• Tilauksesta järjestämme ruokailut info@mustialanmatkailu.fi

Kehittämiskeskus Oy Häme

Palveluasenne ja ruoka
ihan huippua
Tietohallintojohtamisen palveluita tarjoavan Sofigate Oy:n senior advisor Hanna Lassila-Sramekin mukaan Hahkialan kartanoa parempaa kokous- ja
koulutuspaikkaa ei löydy Suomesta.
Erityistä kiitosta saa henkilökunnan
palveluasenne ja Hahkialan keittiön
ylivertaisen hyvä ruoka, jota ei LassilaSramekin mukaan voi edes verrata
mihinkään.
– Halusimme koulutuspaikan, josta
jää muistijälki valmennettavillemme.
Hahkialassa myös järjestelyiden puolesta kaikki toimii loistavasti, valmennettaville ei esimerkiksi näy datakoneistosta mitään.
Lassila-Sramek arvostaa myös sitä, että kaikki erikoispyynnöt hoituvat
helposti. Jos illaksi tarvitaan ohjelmaa,
sekin hoituu.
– En nyt keksi mitään kriittistä sanottavaa. Hahkiala on kokonaisuus

SUOSITTU KOKOUSHOTELLI
Moderni monitoimihotelli liikunta-aktiviteettien äärellä Sveitsin luonnonpuistossa. Monipuoliset kokoustilat, hotellihuoneet ja ravintolat. Runsaasti
oheisohjelmia. Näyttävät puitteet jopa 800 hengen suuriin juhliin.
Pyydä tarjous. Räätälöimme juuri teille sopivan tilaisuuden.

Inkalan kartanossa suositaan lähiruokaa.

RANTASIPI SVEITSI
Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää
Puh. (019) 45 881, fax. (019) 419 020
sveitsi.rantasipi@restel.fi

