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K orona-aikana matkailuala ja 
siihen liittyvät palvelut ovat 

kohdanneet kovan iskun. Alan etu-
järjestöjen ja paikallisen palautteen 
perusteella näyttää siltä, että saata-
ville tulleiden tukien on koettu koh-
distuvan hyvin huonosti tälle alalle.  
Tämä on valitettavaa. Kustannus-
tuki III tuli haettavaksi huhtikuun 
lopussa ja sulkemiskorvaus touko-
kuussa.  

Varsinais-Suomessa kunnat ovat 
useamman vuoden ajan selvittä-
neet maakuntaan tulleen matkailu- 
tulon ja -alan työllisyysvaikutuk-

sen. Viimeiset tiedot saatiin 2019, ja 
ne koskevat vuotta 2018. Loimaan 
kaupungin alueelle kertyneen mat-
kailutulon arvioitiin olevan 13,5 mil-
joonaa euroa, ja työllisyysvaikutuksen 
arvioitiin olevan noin 100 henkilötyö-
vuotta.  Matkailu siis merkitsee alueel-
lemme paljon. Olen verrannut tätä 
usein teollisuuden mittakaavaan. Mel-
koinen yritysklusteri on siis kyseessä.

Loimaan kaupunki haluaa olla tu-
kemassa myös matkailualan kehit-
tymistä ja korona-exittiä. Olemme 
lähteneet mukaan laajempaan yhteis-
työhön PELME-hankkeen puitteissa.  

Alalla toimivat yritykset ja niiden 
kehittäminen on tässä keskeinen 
sisältö. Toivomme, että nyt tarjol-
le tuleviin mahdollisuuksiin myös 
yrityksissä tartutaan.

Matti Tunkkari
kehittämisjohtaja

Matkailuala on merkittävä 

Mielenrauhaa. Rentoutumista. 
Virkistäytymistä ja voimaan-
tumista. Ne ovat mielentiloja, 
joita yrittäjä Anna Mäki-Punto  
haluaa tarjota asiakkailleen 
MetsäAnna-luontopalvelu- 
yrityksessään.
  
– Metsään voi mennä monessa tar-
koituksessa. Usein metsään mennään 
suorituskeskeisesti, mutta sinne voi 
mennä myös aistimaan luontoa ja saa-
maan myönteisiä terveysvaikutuksia, 
hän sanoo.

Päätyökseen maatalousyrittäjänä 
työskentelevä Mäki-Punto kuvailee 
viihtyneensä aina luonnossa. Viime 
vuonna perustettu luontopalveluyritys 
sai alkusysäyksen, kun hän kiinnostui 
Metsämieli-nimisestä menetelmäs-
tä ja valmistui kurssilta Metsämieli- 
ohjaajaksi.  

– En ollut alun perin ajatellut oh-
jaavani muita. Koin kurssin kuitenkin 
voimaannuttavaksi, ja koska siitä tuli 
itselleni niin hyvä olo, mietin miksi en 
voisi tuottaa muillekin samanlaista iloa.

Moniaistillinen kokemus

Metsämieli-menetelmässä yhdiste-
tään luonnon terveysvaikutuksia mie-
lentaitoja vahvistaviin harjoituksiin. 
Harjoitukset tehdään yleensä metsäs-
sä, mutta luonnon hyvinvointivaiku-
tuksia voidaan tuoda myös henkilöil-
le, jotka eivät kykene enää liikkumaan 
metsässä. 

– Esimerkiksi vanhainkoteihin voi-
daan viedä luonnonesineitä ja tehdä 
niiden avulla harjoitteita, Mäki-Punto 
kuvailee. 

Kehon ja mielen yhteys on hänen 
mukaansa keskeinen asia Metsämieli- 
menetelmässä.

– Mielentaitoharjoituksissa ihmi-
nen havainnoi omaa itseään, kuulos-
telee ajatuksiaan, tunteitaan ja aisti-
muksiaan. Se, että tunnistaa erilaisia 
olotiloja kehossaan, auttaa vaikut-
tamaan psyykkisesti niihin. Ja päin- 
vastoin, jos on psyykkisesti raskas olo, 
se vaikuttaa myös kehoon. 

Luontoa ja metsää hän luonnehtii 
moniaistilliseksi kokemukseksi.

– Metsämielessä käytetään kaikkia 
aisteja. Harjoitusten avulla voidaan 
kiinnittyä juuri kyseiseen hetkeen, 
jolloin mieli tyhjenee kaikesta muus-
ta. Se voitelee mieltä, ja samalla sekä 
keho että mieli elpyvät. 

Hyvinvointia voi ladata luonnosta 
myös tiedostamattomasti, ilman harjoi-
tuksia. Esimerkiksi läsnäolo ja rauhoit-
tuminen sujuvat Mäki-Punton mukaan 
metsässä lapsilta usein ihan itsestään.

– Lapsillehan on luonteenomaista 
jäädä seuraamaan esimerkiksi muura-
haisten liikkeitä pitkäksi aikaa.

Tutkittuja terveysvaikutuksia

Mäki-Punto opiskelee parhaillaan 
korkeakoulutasoista Green Care- 
opintokokonaisuutta päämääränään 
tulla luonnon hyvinvointivaikutusten 

Metsässä mieli ja keho elpyvät

asiantuntijaksi. Hän painottaa, että 
luonnon hyvinvointivaikutukset ovat 
tieteellisesti todettuja.

– Erilaisilla teorioilla on yritetty se-
littää, miksi ihminen kokee luonnossa 
positiivisia tuntemuksia. Olemmehan 
luonnosta lähtöisin olevia keräilijä- 
metsästäjiä ja olleet vasta vähän aikaa 
kaupungistuneita. Metsässä oleminen 
on luontainen olotila, jossa ei tarvitse 
olla koko ajan varuillaan kaupungin 
äänistä, kuten kännyköistä ja muista 
ei-luonnollisista äänistä ja havainnoista.

Hän muistuttaa, että luonnon  
hyvinvointivaikutuksia on tutkittu yli-
opistotutkimuksissa fysiologisia ter-
veysvaikutuksia mittaamalla.

– On todettu, että luonnossa ihmi-
sen verenpaine laskee, syke ja hengitys 
tasaantuvat ja lihasjännitys vähenee.

Teksti ja kuvat Kati Varjus

MetsäAnnan yrittäjä Anna Mäki-Punto kertoo,  
että luonnon hyvinvointivaikutukset  

ovat tieteellisesti todettuja.

L oimaan kaupungin yrityspalvelu-
jen sähköinen viesti saavuttaa jo 

yli 1 100 vastaanottajaa, joista lähes 
700 lukee viestiä aktiivisesti. Uutis-
kirje lähetetään noin 10 kertaa vuo-
dessa ja siihen kerätään ajankohtaiset 
asiat ja koulutukset. Ellet ole saanut 

Uutiskirje tavoittaa yrittäjät

uutiskirjettämme, tarkistathan ensin 
roskapostikansiosi. Voit tilata uutis-
kirjeen kaupungin kotisivuilla olevan 
Tilaa uutiskirje -lomakkeen kautta tai 
sähköpostitse yrityspalvelut@loimaa.fi. 
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Bändileirejä, kuvauksia,  
polttareita ja festarit

Kansakoulun yläluokan huo-
neessa riittää sekä neliöitä että 
valoa. Seinän takana oleva ala-
luokan huone on niin ikään tila-
va. Makuuhuoneiksi remontoi-
dut entiset opettajien huoneet 
odottavat kesällä poikkeavia 
yöpyjiä. Yrittäjä, poliitikkonakin 
tunnettu Timo Kaunisto esit-
telee tyytyväisenä Hennijoen 
vanhan kansakoulun vasta re-
montoituja tiloja Alastarolla.

– Tämä on niin iso kohde, ettei kaik-
kia tiloja millään voi saada kerralla 
kuntoon. Nyt aletaan olla jo voiton 
puolella, hän tuumaa. 

Kaunisto osti koulun vaimonsa  
Kirsi Ojansuu-Kauniston kanssa Ulvi-
laan muuttaneelta pariskunnalta syk-
syllä 2013. Koulu oli ehtinyt olla tyh-
jillään useamman vuoden ajan.

– Rakennus ja piha olivat silloin 
jo aika huonossa kunnossa. Puita oli 
kasvanut paljon, ja niitä oli myrskyssä 
kaatunutkin. Vettä tuli sisään jiireistä. 
Ensimmäiseksi raivattiin piha ja paik-
kailtiin pahimpia vuotoja. 

Vuokralaisia he ovat majoittaneet 
vuodesta 2014 lähtien. Koululla on 
käynyt hänen mukaansa paljon per-
heitä, nuoria ystäväporukoita, polttari- 
väkeä, kansallispuistoissa kävijöitä ja 
muun muassa motocross-porukka Sa-
von suunnalta. 

– Tilaa on vuokrattu myös synttä-
ripaikaksi ja bändileirejäkin on täällä 
pidetty. Moottorirata tuo kävijöitä ja 
Okran aikaan on tietysti kaikki Loi-
maan seudun majoituspaikat täynnä.

Kantatalosta kouluksi

Uuteen kukoistukseen nousseel-
la kyläkoululla on takanaan pitkä ja  
vaiheikas historia. Talo on rakennettu 

kylän ainoaksi kantataloksi arviolta 
1880-luvulla. 

– Talon omisti 1900-luvun alku-
puolella Annisten Noso, mutta tari-
nan mukaan Suruttoman talosta van-
han Loimaantien varrelta tullut rouva 
Noso ei viihtynyt näin syrjässä, vaan 
halusi takaisin Loimaan kirkon lähei-
syyteen. Talo meni myyntiin vuonna 
1912, ja sen jälkeen talo vaihtoi tiu-
hasti omistajaa seitsemän kertaa vii-
den vuoden aikana. Alastaron kun-
nalle rakennus päätyi vuonna 1917.

Pajusenmäen koulun tuhouduttua 
tulipalossa, päätti Alastaron kunta 
tehdä omistamastaan rakennuksesta 
koulun. Taloa laajennettiin rakenta-
malla yksi luokkahuone lisää, ja syk-
syllä 1920 alkoi koulunkäynti Hen-
nijoen kansakoulussa. Koulunkäynti 
jatkui rakennuksessa vuoteen 1968 
asti, jolloin Alastarolla lakkautettiin 
useita kansakouluja. 

– En ehtinyt itse aloittaa tässä kou-
lussa. Olen tuosta parin kilometrin 
päästä kotoisin ja menin vuonna 1969 
kouluun, Kaunisto naurahtaa.

Suunnitteilla festarit

Näyttävää maalaisrakennusta, jonka 
pihapiiristä löytyy metsälampi, mo-
nia ulkorakennuksia ja maakellari on 
käytetty myös kauhuelokuvan kuvaus-
paikkana. Kyrsyä – Tuftland -elokuva  
kuvattiin Hennijoen kansakoulun 
maalaismiljöössä vuonna 2016. 

– Elokuvassa näkyvä synkkä kuu-
simetsä on jo kaadettu, Kaunisto pa-
hoittelee.

Elokuvien kuvauksia ei tällä erää 
ole tiedossa, mutta pariskunnalla 
on kansakoululle ensi kesäksi uusia 
suunnitelmia. Vuokrattavia tiloja on 
tarkoitus kehittää myös hääjuhlille 
ihanteellisiksi.

– Tarkoitus on tehdä aitasta kappe-
li, ja makasiiniin hankin jo anniskelu- 
oikeudet. Ensi kesänä, jos korona- 
tilanne ja muut asiat järjestyvät, on 
tarkoitus järjestää myös pienet festa-
rit, Kaunisto kaavailee.

Hennijoki Folk -tapahtumaa on 
alustavasti suunniteltu elokuun toi-
selle lauantaille. Esiintyjäkaartia Kau-
nisto ei pysty vielä tässä vaiheessa ni-
meämään, mutta folk–rock-henkisiä 
artisteja etsitään myös paikallisista 
esiintyjistä.

Patikointia kirkolta kirkolle

Suunnitelmissa on myös vaellus- 
reitin ja sinne laavun rakentaminen. 
Reitinkulkua on jo testattukin, sillä 
Kaunisto kertoo heidän järjestäneen 
parina vuonna patikkaretken van-
haa kirkkotietä pitkin Alastaron kir-
kolta Huittisten Huhtamon kirkolle.  

Kirkkojen välillä on patikoitavaa noin 
20 kilometriä, ja polku kulkee välillä 
metsäisten alueiden ja Lampisuon lä-
heisyydessä.

Kaunisto toteaa, että vaellusreitin 
tekeminen vaatii paljon työtä ja kaikki 
on vielä suunnitteluasteella. Hän us-
koo kuitenkin vahvasti lähimatkailun 
ja ulkoilukohteiden suosion lisäänty-
vän tulevaisuudessa.

– Viime pääsiäisen aikaan näh-
tiin kilometrin mittainen parkkijono 
Torronsuolle johtavalla tiellä. Etelä- 
Suomen kansallispuistoissa paine al-
kaakin olla aika kova. Myös talous-
metsä käy rentoutumiseen ja pati-
kointiin, kunhan siellä on ulkoilijoille 
merkittyjä reittejä ja laavut ovat tietys-
ti aina ekstraa, Kaunisto pohtii.

Teksti ja kuvat Kati Varjus

Värikäs historia saa jatkoa Hennijoen vanhassa kansakoulussa

Vanhaa kansakoulua on remontoitu pikkuhiljaa.  
– Nyt aletaan olla jo voiton puolella, Timo Kaunisto sanoo.

Koululla on kymmenkunta  
vuodepaikkaa ja mahdollisuus  
lisävuoteisiin. 
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Pakohuone Iisakin tarina kiinnostaa  
pääkaupunkiseudulla asti
Entisen Kelloliike Iisakin liiketila 
muuttui viime syksynä pako-
huonepeliksi, jonka tehtäväs-
sä pelaajat etsivät kadonnutta  
kellokauppiasta. Paikkakunta- 
laiset ovat ottaneet yrittäjä 
Miro Marjamäen mukaan torin 
laidalla sijaitsevan Pakohuone  
Iisakin innolla vastaan.

– Todella hienosti on käynyt asiak-
kaita. Tuntuu siltä, että loimaalainen 
tarina pakohuonepelin taustalla on 
aiheuttanut sen, että monet paikalliset 
ovat halunneet tulla katsomaan, mistä 
tarinassa oikein on kyse.

Marjamäki kuitenkin korostaa, ettei 
Iisakin arvoituksen selvittäminen vaa-
di paikallishistorian tuntemusta. Huo-
mattavasti kotimaassa lisääntynyt mat-
kailu onkin tuonut pakohuoneeseen 
pelaajia myös ulkopaikkakunnilta. 

– Yksi pääkaupunkiseudulta tullut 
porukka kertoi, että he ovat jo käyneet  

kaikki paikat sadan kilometrin sä-
teellä läpi. Nyt he laajensivat sädettä 
pariin sataan kilometriin ja kävivät 
myös meillä pelaamassa. Pelin jäl-
keen he totesivat, että Iisakin tarina 
menee hienosti eteenpäin, ja kehuivat 
pelivihjeitä ja pelattavuutta. Eli myös  
ulkopaikkakuntalaiset pelaajat pääse-
vät kyllä hyvin kärryille. 

Lasillinen pelin aikana

Pakohuoneen toinen yrittäjä on 
yläkerrassa sijaitsevan Bar & Grill  
Lankon ravintoloitsija, Miro Marja-
mäen sisko Anniina Marjamäki. Pako-
huoneessa hyödynnetään synergiaa, ja 
Iisakissa on myös anniskeluoikeudet. 
Juomat ostetaan pakohuoneen tiskiltä 
ja nautitaan enintään tunnin kestävän 
pelin aikana.

Epidemian vuoksi määrättyjen ra-
vintolarajoitusten aikana Lanko on 
joutunut pitämään ovensa kiinni, 

mutta alakerran pakohuone on saanut 
olla auki. 

– Ravintolarajoitusten aikana ei 
meilläkään ole tietysti ollut minkään-
laista anniskelua, Miro Marjamäki 
kertoo.

Kekkereitä ja uusi peli

Yrittäjäsisarukset tähyävät tulevaan 
kesään erilaisin miettein.

– Mitään ei olla lyöty vielä lukkoon, 
koska kaikki on tällä hetkellä epävar-
maa ja nyt odotellaan miten käy. Jos 
esimerkiksi Rompepäivät toteutuvat, 
niin varmasti kehittelemme toimintaa 
kadulle tai Rompe-alueelle. Kesän ti-
lanteesta siis riippuu täysin, millaisia 
kekkereitä päästään järjestämään, An-
niina Marjamäki pohtii.

Isot tapahtumat aiheuttavat hänen 
mukaansa ”positiivista pöhinää” myös 
Lankon toimintaan, ja toiveissa onkin 
toukokuusta pikkuhiljaa vilkastuva 
kesäkausi.

Pakohuone Iisakki taas menee vii-
meistään kesäkuun alussa pariksi 
kuukaudeksi kiinni. 

– Kesällä remontoimme tilat, ja Ii-
sakki lähtee pois. Jos haluaa tulla Ii-
sakin tarinan vielä kokemaan, touko-
kuussa alkaa olla vihoviimeiset hetket. 
Syksyllä tulee uusi pakohuonepeli, 
jonka käsikirjoitustyö on parhaillaan 
käynnissä. Edelleen pysymme loimaa-
laisia koskettavassa aiheessa, Miro 
Marjamäki kertoo.

Hän ei halua paljastaa vielä uuden 
pelin aihetta, mutta suostuu kerto-
maan pelistä jotain.

– Sen verran voisin ehkä paljas-
taa, että aihe on varmasti monen loi-
maalaisen tuntema. Ehkä nuorimmat 
sukupolvet, minä mukaan lukien, ei 
välttämättä kuuluta siihen joukkoon, 
mutta pieni pala loimaalaista historiaa 
on tulossa.

Teksti Kati Varjus
Kuvat Kati Varjus ja  
Pakohuone Iisakki

Matkailun palautuminen korona-
kriisin jälkeen tarvitsee yhteis-

työtä ja kehittämisvälineitä. Poikkeus-
tilan päättyessä matkailuelinkeinolla 
on mahdollisuus palata nopeastikin 
normaalitasolle, kunhan tunnistam-
me ajankohtaisen tiedon pohjalta 
uudet, potentiaaliset kohderyhmät, 
näiden tarpeet ja toiminnan kannalta 
tulokselliset verkostot.

Varsinais-Suomen matkailussa vah- 
vistetaan tiedolla johtamista ja sitä 
tukevaa tutkimustyötä uudella digi-
taalisella yhteistyöalustalla. Alustan 
ansiosta matkailun ajantasainen tieto 
kootaan yhteen paikkaan ja työstetään 
niin, että tieto on helposti yritysten 
hyödynnettävissä oman liiketoimin-
tansa kehittämisessä.

Alusta mahdollistaa myös yritys-
ten yhteistyöverkoston ja yhteistyön 
kasvattamisen, jolloin markkinoille 

saadaan nopeammin yhdessä suunni-
teltuja palvelukonsepteja. 

 Lähettämällä sähköpostia osoittee-
seen marianna.pajula@loimaa.fi saat  

Ota hyöty irti Varsinais-Suomen matkailutoimijoiden  
digitaalisesta yhteistyöalustasta

Yrittäjäsisarukset Miro ja Anniina Marjamäki odottelevat kesän tuovan 
paljon kuhinaa torin laidalle. "Olettaisin, että heinäkuusta tulee vilkas, 
sillä loimaalaiset tapahtumat aiheuttavat meillekin paljon positiivista 
pöhinää", Anniina Marjamäki sanoo.

oman käyttäjätunnuksen ja pääset 
hyödyntämään yhteistyöalustaa ja sen 
laajaa tietopankkia yrityksesi kehittä-
misessä.
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Hevoshaka haluaa kehittää  
elämystyyppistä matkailua

Ei ollut päivänselvää, että Aust-
raliassakin hevoshommissa 
viihtynyt yrittäjä Sini Pokkinen  
asettuisi perheensä kanssa 
Suomeen, ja nimenomaan Loi-
maalle. 

– Suomi on haastava ympäristö he-
vosten puolesta. Löytyy paljon hel-
pompiakin ympäristöjä, jossa ei tule 
kuravellitalvea, vaan hevoset voivat 
olla ulkona ympäri vuoden, Hevos-
haan tilaa pitävä Pokkinen kuvailee.

Vuosia Ruotsissakin asunut Pok-
kinen kertoo, että lasten syntymiset 
saivat heidät takaisin Suomeen. Paris-
kunta katseli pitkään erilaisia myyn-
nissä olevia paikkoja, mutta Loimaan 
Uitontiellä sijainnut tila herätti kum-
massakin samanlaisen tunteen.

– Kun näimme tämän paikan, pys-
tyimme heti suunnittelemaan, mitä 
kaikkea ympäristöön voisi tulevaisuu-
dessa tehdä. Paikan potentiaali oli se 
syy, mikä sai tarttumaan tilaisuuteen, 
Pokkinen kuvailee. 

Yksi ratkaiseva tekijä oli hänen 
mukaansa myös se, että tila on lähellä 

asutusta, mutta kuitenkin omassa rau-
hassaan.

– Hevosten kanssa on aina vähän 
haastavaa, jos naapurit ovat ihan lähel-
lä. Tässä on tarpeeksi tilaa ympärillä. 
Meillä on miehen kanssa kummalla-
kin oman tyyppisiä visioita, mitä tilalla 
on kymmenen vuoden päästä, ja tästä 
löytyivät kaikki elementit ja mahdolli-
suudet niiden toteuttamiseen.

Pokkinen sanoo huomanneensa 
heti, että paikka sopii loistavasti rat-
sastuskoulun tarpeisiin.

– Täytyy olla aina jotain, mistä läh-
teä liikkeelle, ja ratsastuskoulusta oli 
hyvä aloittaa. Ratsastuskoulun näkö-
kulmasta on tärkeää, että lapset voivat 
pyöräillä paikalle, eikä olla vaikkapa 15 
kilometrin päässä ison tien varressa. 

Viikonloppupaketteja tulossa

Kaksi vuotta sitten perustettu Hevos-
haka tarjoaa ratsastuskoulun lisäksi 
hevosten täysihoitopaikkoja, hevos- 
avusteista terapiaa, leiritoimintaa, vii-
konloppukursseja ja majoitusta. Toi-
mintaa on myös kävijöille, jotka eivät 
ole hevosihmisiä.

– Tästä pääsee liikuntareittejä pitkin 
kävelemään tai pyöräilemään lainaa-
malla meiltä fatbiken eli läskipyörän.

Pokkinen kertoo testanneensa yli 
vuosi sitten, miten toimintaloma-
tyyppiset paketit, jotka sisältäisivät 
sekä ratsastustunteja vasta-alkajille 
että opastettuja pyöräretkiä, menisivät 
kaupaksi. Kysyntää tuntui riittävän, 

mutta viime kevät pysäytti idean to-
teuttamisen.

– Meillä on onneksi ihana vakituinen 
asiakaskunta. Täytyy kiittää viikko- 
asiakkaita siitä, että he ovat olleet kan-
tava voima. 

Pokkisen mukaan matkailupuoli on 
heillä vielä alkutekijöissään.

– Kaksi vuotta on aika lyhyt aika 
aloittaa uutta, varsinkin kun poikkeus- 
tilanne laittoi monet suunnitelmat jäi-
hin. Matkailua ja majoituspuolta on 
tarkoitus laajentaa ja tuoda mukaan 
erikoisempia elämystyyppisiä juttuja.

 
Pilottihanke hevosen lannasta

Hevoshaan tulevaisuuden suunnitel-
miin lukeutuu myös ainutlaatuinen 
pilottihanke, jossa hevosen lannasta 
tehdään energiaa.

– Tarkoitus olisi tehdä tallin yhtey-
teen hevosen lantaa käyttävä oma iso-
kokoinen keskus, joka tuottaisi ener-
giaa ja lämpöä talliin sekä maneesiin. 
Sellaista ei ole vielä missään Suomes-
sa. Tiedän kyllä yhden hevosenlannal-
la toimivan pihattosysteemin, mutta 
se on kotitekoinen ja pienimuotoinen, 
Pokkinen kertoo.  

Pilottihankkeella voisi näyttää, mitä 
kestävän kehityksen toimintamalli  
hevospuolella tarkoittaisi. 

– Suunnitelmat ovat vielä raakaver-
sioina paperilla, mutta niitä viedään 
eteenpäin, kunhan päästään taas jos-
sain vaiheessa pyörimään normaalisti.

Teksti Kati Varjus 
Kuvat Hevoshaka ja Kati Varjus

Koirat kaipaavat aktiviteetteja siinä 
missä omistajansakin. Loimaan 

keskustassa sijaitseva VipPet on vas-
tannut koiraväen toiveisiin avaamal-
la aktivointitilan DogLopin. Koirien 
puuhatilasta löytyy kaikenlaista haus-
kaa tekemistä, kuten haju- ja nami- 
piiloja, erilaisia tasoja, aktivointipele-
jä, pallomeri ja -kone. 

– Vastaavia aktivointipaikkoja ei 
ole lähimailla. Ne, kauempana olevat 
paikat, jotka tiedän ovat enemmän 
pelkästään leikkiin suuntautuneita. 
Meillä koirat pääsevät treenaamaan 
vahvasti hajutyöskentelyä, kuvailee 
VipPetin omistaja Elina Vuotila.

Aktiviteettihetki kestää yleensä 
tunnin ajan, ja koiranomistajien pa-
laute on ollut paljon kertovaa.

– Asiakkaat ovat pistäneet illalla 
viestejä, että koira on nukkunut koko 
loppupäivän täältä tultuaan.

Vuotila kertoo, että aktivointitilaa 
kehitetään jatkuvasti, ja tilaan viedään 
uutta kiinnostavaa puuhaa koko ajan.

Toimintaa koiran ehdoilla 

Juuri trimmattu cockerspanieli Vil-
jo etsii innostuneen oloisesti pallo- 

Koirien puuhatiloissa  
pääsee purkamaan energiaa 

merestä herkkuja. VipPetin tiloissa 
koirien hierontaa ja trimmausta teke-
vä yrittäjä Piia Toivola kertoo, että ak-
tivointitilassa koira saa puuhata juuri 
haluamallaan tavalla.

– Kaikki tehdään koiran ehdoilla, 
eikä koiraa pakoteta, Toivola toteaa.

– Ne koirat, joilla on esimerkiksi 
alustapelkoa, pystyvät totuttelemaan 
täällä erilaisiin alustoihin tai hyppi-
mään tasoille. Jotkut tuovatkin koi-
ran tavoitteena opettaa se erilaisiin 
ympäristöihin, mutta enimmäkseen 
aktivointi on koirille hupia, eläinten 
kouluttajanakin työskentelevä Toivola 
kertoo.

Alun perin tavoitteena oli pitää ti-
lassa myös pienimuotoisia pentukurs-
seja, mutta koronatilanteen vuoksi 
suunnitelmia on siirretty myöhem-
mäksi.

Energistä Viljoa kiinnostaa selvästi 
myös Toivolan esiin ottama älypeli ja 
erityisesti siihen kätketyt koulutus- 
namit.

– Eri tehtävien kautta koira oppii 
käyttämään omia aivojaan, jotta löy-
täisi kaikki herkut, hän sanoo.

Teksti ja kuva Kati Varjus

Cockerspanieli Viljoa kiinnostaa 
älypeli, johon Piia Toivola on  

piilottanut herkkuja. 
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Kanniston Kotieläintila kiinnostaa perheitä
Kanniston Kotieläintila Alasta-
rolla on tarjonnut vierailijoille 
maatilakokemuksia ja luonto-
elämyksiä jo yli 30 vuoden ajan. 
Kanit, hevoset, ponit, lampaat, 
lehmät ja muut tilan eläimet 
kiinnostavat erityisesti lapsikä-
vijöitä, mutta aito vanha maa-
tila vetää paikalle myös aikuisia 
nauttimaan maaseudun kiireet-
tömästä tunnelmasta. Tila on 
myös suosittu leirikoulupaikka.

– Meillä on järjestetty yleensä kol-
misenkymmentä leiriä huhti- ja 
syyskuun välissä, joista suurin osa 
leirikouluja, tilaa pitävän yrittäjä- 
pariskunnan Mirja Suominen kertoo.
Hän sanoo, että valtaosa leiriläisistä 
tulee pääkaupunkiseudulta.

 – Päiväkävijöitä ja yhden yön leiri-
läisiä on tullut myös Turun seudulta, 
mutta pääosin kävijät tulevat vielä väki- 
rikkaammasta paikasta. 

Perhekävijöiden määrä kasvoi

Asiakkaita tilalla on Suomisen mu-
kaan käynyt vuosikymmenien ajan 
vakiomäärä, ilman suuria notkahduk-
sia tai piikkejä mihinkään suuntaan. 
Korona-aikaa sen sijaan Suominen 
kuvailee negatiivisimmaksi asiaksi, 
mitä heille on pitkän linjan yrittäjinä 
ikinä eteen tullut. 

– Korona-aika hiljensi viime kevää-
nä leiritoiminnan täysin, mutta kesän 
päivämatkailu jonkin verran paikkasi 
tilannetta. Perheitä kävikin tosi paljon 
enemmän. Erityisesti meillä vieraili 
päiväkävijöitä, mutta myös yöpyjiä oli 
jonkin verran. 

– Normaalina aikana meillä käy vä-
keä myös ulkomailta. Viimeksikin oli 
varauksia ainakin Italiasta ja Ranskas-
ta, mutta kukaan ei saanut tietenkään 
tulla, Suominen pahoittelee.

Kioski-kahvila tulossa

– Kävijät ovat aiemmin usein kysel-
leet, onko meillä kahvilaa. Meillä on 
toiminut vain kioski, eivätkä ihmiset 
aina kehtaa tulla keittiöön kahvia ha-
kemaan, Suominen naurahtaa.

Tulevana kesänä asiaan on tulossa 
kaivattu parannus, kun pienimuotoi-
nen kioski-kahvila aloittaa toimin-
tansa. Kioskista saa kahvin, jäätelön, 
limsan ja karkkien lisäksi myös pientä 
purtavaa.

– Ajattelimme kioski-kahvilan pai-
kaksi vanhaa saunaa. Myös metsän 
luontopolkua aiotaan parantaa, teh-
dä sinne uusia opastekstejä ja laittaa 
penkkejä, jotta ihmiset voisivat olla 
enemmän metsässä. Näitä suunnitel-
mia on tehty jo aikaisemmin, mutta 
toteutukseen ehdittiin vasta nyt, Suo-
minen kuvailee.  

Teksti Kati Varjus 
Kuvat Aino Suominen

Pelme-hanke rakentaa 
verkostoja ja kouluttaa 
yrittäjiä

Pelloilta metsien kautta merelle 
-hanke on Loimaan, Pöytyän ja 

Ukipoliksen yhteinen hanke, jonka 
tavoitteena on laajentaa matkailu- ja 
palvelualojen yrittäjien verkostoja ja 
tarjota heille koulutuksia. Kevään 
aikana olemme saaneet koulutusta 
muun muassa yritysverkostohank-
keista, tietoturvasta sekä matkailuyri-
tysten vastuullisuudesta. Syksylle on 
jo suunnitteilla monta mielenkiintois-
ta tapahtumaa.

Makureitti vie  
paikallisten  
makujen pariin

L ataa puhelimeesi Nomadi-sovellus 
ja kiertele pitkin poikin Loimaata 

ja Pöytyää makunautintojen perässä! 
Kartta löytyy myös verkosta osoittees-
ta www.citynomadi.com.

Yrittäjä, saat yrityksesi mukaan 
20 euron vuosimaksulla. Ota yhteys 
PELME-hankkeen Juhana Aaltoon, 
juhana.aalto@ukipolis.fi.

Harrasta  
eläinten kanssa

Hevoshaka: 
hevoshaka.fi

Punkin talli: 
punkintila.fi

Vainuvoima: 
vainuvoima.fi/

Moppela: 
moppela.omasivu.fi

Kanniston kotieläintila: 
kannistontila.fi

Hellämielen tila: 
facebook.com/hellamielentila

Tauno ja Mirja Suominen ovat ottaneet matkailijoita vastaan  
Kanniston kotieläintilalla jo yli 30 vuoden ajan.
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Osoitelähde: Loimaan kaupungin yrityspalveluiden yritysrekisteri

PL 9, 32201 LOIMAA
Ahonkatu 1, 2. krs.

Yritysneuvoja 
Paula Avellan 
p. 02 761 4345
(perusneuvonta,  
koulutusneuvonta)

Yritysneuvoja  
Marianna Pajula 
p. 02 761 4347
(perusneuvonta, yritystuet,  
kumppaniverkostojen palvelut)

Kehittämisjohtaja  
Matti Tunkkari 
p. 02 761 1101 
(kaavoitus, toimitilat, hankkeet, 
Yrityspuisto)

etunimi.sukunimi@loimaa.fi

Uunituore Yhdessä kestävää kas-
vua ja osaamista 2.0 – Varsi-

nais-Suomen matkailuelinkeinon 
kehittämisen tiekartta on laadittu 
vuosille 2021–2027. Tiekartan ta-
voitteena on toimia matkailutoimi-
joiden yhteen kokoavana välinee-
nä ja kehittämistyön ohjenuorana 
sekä saada aikaan tuloksekasta 
matkailuelinkeinon kehittymistä. 

Maakunnan matkailuvisio  
ja missio

”Varsinais-Suomi on Pohjoismai-
den kestävimmin kasvava, ympäri- 
vuotinen saaristo-, luonto- ja kult-
tuurimatkailun kohde, jonka palvelut 
ovat helposti saavutettavissa ja os-
tettavissa. Missiona on maakunnan 
matkailutulon kaksinkertaistaminen, 
aluetaloudellisen vaikuttavuuden ja 
tunnettavuuden edistäminen kestävän 
matkailun periaatteiden mukaisesti, 
parantaen matkailijoiden ja asukkai-
den elämänlaatua, luontoa tai kult- 
tuuriympäristöä vahingoittamatta.”

Aitoihin vetovoimatekijöihin poh-
jautuvat kärkiteemat Luonto aina lä-
hellä, Ainutlaatuinen saaristo ja ran-
nikko, Paikalliskulttuuria & Suomen  

PYSYTÄÄN KARTALLA
historiaa, Ruoka-aitta ja Elävä kau- 
punkikulttuuri erottautuvat kilpaili-
joista, kiinnostavat myös kansainvä-
lisiä matkailijoita ja vastaavat tuote-
tarjontaa. Varsinais-Suomi saaristo-, 
luonto- ja kulttuurimatkailun koh-
teena huomioi laaja-alaisesti matkai-
lun eri muodot, kuten esimerkiksi 
maaseutumatkailun, pyörämatkailun, 
ruokamatkailun ja lähimatkailun. 

Pitkäjänteistä kehittämistä 
yhteisin teemoin

Paikallisen vision mukaan Loimaan 
alue tunnetaan erinomaisen palvelun 
maaseutumatkailualueena, jossa on 
monimuotoisia luonto- ja kulttuuri- 
kohteita. Alueen yhteisesti valitut ke-
hittämisteemat ovat kiteytetysti näky-
vyyden ja tunnettavuuden kehittämi-
nen, elämyksellisyyden kehittäminen 
ja tuotekehitys sekä seudullisen yh-
teistyön kehittäminen. 

Tavoitteiden mukaisesti lähivuo-
sien konkreettiset kehittämistoimet 
kohdistetaan palveluiden ja tapahtu-
mien tuotekehitykseen, yritysverkos-
tojen rakentamiseen, alueen mark-
kinointiin, osaamisen kehittämiseen 
sekä Loimaan oman matkailustrate- 
gian laatimiseen. 

Loimaan matkailukesä Instagramissa

L oimaan kaupungille on avattu  
Instagramiin uusi Loimaan kesä- 

tili, jossa esitellään Loimaata erityises-
ti matkailunäkökulmasta.

Tavoitteena on näkyvyyden lisäksi 
houkutella Loimaalle lisää kävijöitä ja 
asukkaita sekä innostaa loimaalaisia 
lähimatkailuun omalla paikkakunnal-
la. Instagram-tili tukee myös kaupun-
gin matkailusivustoa ja -esitettä.

Loimaan kesä -tilin suunnittelu 
aloitettiin jo talvella. Sisällöntuotta-
jaksi valittiin Loimaalta kotoisin ole-
va viestintäammattilainen Anni Lai-
tinen. ”Kokeneen sisällöntuottajan 

ansiosta saamme laadukasta ja hyvin 
ajoitettua sisältöä koko kesän ajalle 
sekä mahdollisuudet hyvään näkyvyy-
teen”, kaupungin markkinointisihteeri 
Anna Mustikkamäki kertoo.

Matkailutilillä julkaistaan moni-
puolista sisältöä elokuuhun asti. Mu-
kana on Loimaan tunnettuja kohteita 
mutta myös piilossa olevia helmiä 
ja mielenkiintoista taustatietoa Loi-
maasta. Myös moni loimaalainen ja 
loimaalaistaustainen pääsee kerto-
maan omista suosikkikohteistaan.

instagram.com/loimaankesa


