
Hattulan matkailuilta 

Esittelykierroksen antia: 

TEEMA/KOHDE/ERITYISYYS 

 Vesistö ja luonto 

 Yhdessä useita kohteita, paljon nähtävää useaksi päiväksi 

 Vesistön kehittäminen/Petäyksen niemi, Yheistyö viinitila ja srk 

 Kaivataan yhteistä sivustoa, jossa ravintola, välinevuokra 

 Vesistölle uusi kalastusopas 

 Vanajaveden laakso Western Lakeland ydin. 

 Historia 

 Yhteistyö 

 Helposti ja keskitetysti palvelut 

 Hattulan aidot maut ja lähiruoka 

 Ainutlaatuinen luonto ja ympäristö ja historia 

 Vesistö kaikessa laajuudessa, aktiivisuudessa ja kalastus 

 Tarvitaan kumppaneita ja yhdessä tekemistä 

Mitä voin tehdä matkailun edistämiseksi: 

 Kerron mitä palveluita ympärillä on tarjolla, verkostoituminen ja yhteistyö 

 Oma hyvä ja myyvä asenne 

 Tuotekehittelyä pienille ryhmille, lyhyille 3-4 tunnin retkille 

 Verkostoituminen 

 Verkostoituminen 

 Ottaa mukaan muiden palveluita 

 Markkinointi ja palvelupaketointi  tosi paljon kehitettävää 

 Viestintä  nostetaan kunnan kanavissa mm. tapahtumia 

 Tapahtumien markkinointiin apua 

 Yhteistyö ja toisten asiakkaiden hyödyntäminen 

Ryhmätyöskentelyn tuotoksia: 

Toive; GO TAVASTIA sivustolle tapahtumakalenteri, josta löytäisi ajankohtaiset tapahtumat. 

LUONTO: 

 Opastetut luontopalvelut yksittäisille matkailijoille 

 Slow teema 

 Metsä ja hiljaisuus! 

 Opasteet retkeilijoille 

 Hattulan luonnon kohokohdat näkyville 

 Reitistöt maalla ja vesillä digimuotoon 

 Vesistö: jääkävelyä, lintujen katselua, vesillä liikkuminen veneelle/purjelaudalla 

 Vesimatkailu + ”Slow” aktiviteetit: opastukset, reitit, palvelut reitillä 

 Kajakkilaituri P.Ristin kirkolle 

 Vierasvene laituri P.Ristin kirkolle 

 Tenholan linnavuoren kunnostus 



 Opastetut linturetket 

 Vesistöjen tuomat retkeily mahdollisuudet 

 Luonto, vesistöt, järvet 

 Kalastus tuotteet 

 Opastettu vanhanajan kalastus 

 Kalastus opastettuna esim. ulkom. turisteille 

 Paikallinen kalatarjonta 

 Hyödynnetään Hki-Vantaa etäisyys 

 Geologiaa ei pidä unohtaa erityisesti jääkautta 

 Harjujen/jääkauden esittely 

 Peura/Hirvi katselua esim. autosta 

 Jääkausi on tärkeä osa luontoa 

 Paikalliset raaka-aineet ruokatarjonnassa 

 Talvimatkailun nostaminen ”ympärivuotisuus” 

Näistä syntyneet valmiit tuotekokonaisuudet:  

 

KULTTUURI: 

 Kaikki Johkuun ja yhteistyötä senkin kautta 

 Yhteismarkkinoinnilla kaikkien eduksi 

 Mistä löytäisi esim muusikon oman tapahtumaan? 

 Eri toimijat saatettava yhteen 

 Yhteistuotteita lisää (helposti myytäviä) 



 Markkinointi ja yhteistyö 

 Tekemisen tavat kyseenalaistettava 

 Kulttuuri – historiateeman ja jatkuvuuden esiintuominen –historialliset rakennukset opastus, 

kylät esille 

 Ei saa matkia, pitää tehdät asiat omalla tavalla 

 Pienikin omaperäisyys on valttia ja saa ihmiset liikkeelle. 

 Makumatka Hämeeseen: ruoka, viini, luonnonyrtit 

 Makuelämykset myyvät  mauista tuotteita 

 Historian esiin tuominen: linnavuoret, vanajavesi, Härkätie 

 Esihistoria painotus erityisesti suomalaisille, niukemmin ulkomaalaisille 

 Melontateemaretket (esim. rauta-aika, kartanot, linnavuoret) 

 Kulttuuri, Vanajavesilaakson asuttaminen, rautakausi – keskiaika 

 Panssarimuseon tankki, joka japanilaisessa sarjakuvassa 

 Vaatimatonkin tapahtuma tai toiminta voi olla kiinnostavaa kaukaa tuleville 

 Panssarimuseo mukaan muiden matkailutoimijoiden kanssa 

 Paikallinen historia tuotteeksi: kirkot, sotahistoria 

 Aitoa kulttuurimaisemaa 

 Vanha kulttuurialue 

 Historiallinen 

 Historia kierrokset: kirkko, suomen kieli, kartanot yms. 

 GPS- ja mobiilisovellus ohjattu Hattulan (tai vanajaveden) 1800-luku kierros (taloja ja 

tarinoita) 

 Tarinat osaksi tuotteita 

 GPS- tai mobiiliohjattu Hattulan keskiaikakierros polku – ja moottoripyörällä. 

 Pyhän Ristin kirkon profiilin nosto 

 Pyhän Ristin kirkko Unescon kohteeksi 

 Tapahtumia vanhan kirkon ympärillä 

Näistä syntyneet valmiit tuotekokonaisuudet:  



 

PAIKALLINEN ELÄMÄ: 

 Eri toimijoiden tietojen kerääminen yhteen paikkaan 

 Verkostoituminen 

 Häme = Hitauden maailma 

 VERKOSTOIDU HITAASTI HÄMEESSÄ  

 Kartanokulttuuri ja puutarhat 

 Polkupyöräreitit 

 Lepaan alue (puutarha ja viini) 

 Historiallinen kierros bussilla –tarinat 

 Taukopaikat – roukailu ja kahvit 

 Vanha tie kertoo…. –Härkätie –Tyrvännöntie + virkistäytyminen ruoka/juoma 

 OPASTETUT KIERROKSET 

 Ulkomaalaisille talviset elämykset jäällä (vetokoira, pilkki, hiihto, luistelu..) 

 Paikallinen elämä: Luonnosta ja luonnonantimista nauttiminen, Elämä rytmittyy luonnon 

mukaan. 

 Rapukulttuurin nostaminen: -ravustus –ateriointi 

 Rapumaakunnan korostaminen 

 Paikallisuus tehdään yhdessä pajat: kalastus, ruoanvalmistus, leivonta, käsityöt 

 Lähiruoka, kalat, pitopöydät, ravut 

 Paikallisia maatiloja, jotka avoinna yleisölle: -mansikka + muut marjat, eläimet, tuotantotilat 

 Paikallinen elämäntapa –tuotteeksi, Missä voisi kokea, leivontaa yms. 

 Kalastus kesä/talvi paikallisen oppaan kanssa. 



 Yleistä makkaran ja lätyn paistoa ulkona 

 HATTULAN PAIKALLINEN ELÄMÄ 

Näistä syntyneet valmiit tuotekokonaisuudet:  

 

HYVINVOINTI: 

 Terveellinen ruoka valmistus ja yhdessä tekeminen 

 Aitoutta 

 Hyvinvointi, 

 Slow 

 Hiljaisuus 

 Puhtaus 

 Hidasta elämää! 

 Äänimalja rentoutus 

 Jooga 

 Hiljaisuuden retriitti 

 Luonnossa tapahtuvat hoidot (jooga, pilates, äänimaljahieronta) 

 Metsäkylvyt myös yksittäismatkailijalle ”kokemus/aisti metsä” 

 Hattulan Ranta – Sauna –reitit (erillaisuus, lähiruoka, saunaemännät/-isännät), hoidot) 

 

Yhteiset #-hastagit ja sloganit 

#hitaastihattulassa 



#slowinhattula 

#makujahattulassa 

#tastehattula 

#maistahattula 

#hatuttaako? 

#hidastahattulassa 

 


