
Jokiläänin matkailuilta   MUISTIO 

 

Aika tiistaina 13.3.2018 klo 18.00-21.00 

Paikka Ravintola Ruuhi, Jokioisten Tietotalo, Jokioinen 

RYHMÄTYÖSKENTELYN TULOKSIA→sisältäen myös irrallisten post-it lappujen sisältöä 

Ryhmätyöskentely toteutettiin Forssassa ja Tammelassa järjestetyistä työpajoista poiketen 

kuntakohtaisesti. 

YPÄJÄ, kaksi ryhmää 

Ypäjän vetovoimaisimmat luontopalvelut? Miten osaksi matkailutuotteita? 

- Hevoset  aktiviteettina; →FinnHorse Tours –tuotteiden uudelleen käynnistys. Toiminta 

loppui hevosten puutteeseen. 2-3 pvän vaelluksia sis. majoitus ja ruokapalvelut (vrt. Irlanti, 

Islanti).  

- Hevoset tapahtumina; Suomenratsujen Kuninkaalliset, Finnderby  

- Loimijoki matkailureittinä, maisemana, tapahtumapaikkana; Lions Clubin Loimijokisoutu, 

→melontatuote Tammelasta lähtien Ypäjälle  

- Loimijoen maisema; paljon peltoja ja metsää, maaseutumaisema/kulttuurimaisema, 

lintubongaus ”lintukonsertti”, tuotteistaa Loimijoen tulvat→ tulvabongaus 

- Loimijoki Golfin palvelut, miljöö ja maisema 

- Rautarinne osaksi matkailutuotteita→mäenlasku talvella, alamäkiajo kesällä 

Ypäjän kiinnostavimmat ja vetovoimaisimmat tapahtumat / käyntikohteet? 

- Ypäjän Musiikkiteatteri ja kotiseutumuseon miljöö → museomäen kehittäminen laajempaan 

käyttöön 

- Hevostapahtumat  

- Ypäjän Yö 

Ypäjän alueellisia erikoisuuksia ruokatarjonnassa. Voisiko tuotteistaa matkailuun?  

Majoituspalveluiden liittäminen muihin matkailupalveluihin. 

- piimäjuusto; → tuotteistaa enemmän ns. oman talon tuotteita 

- piapo 

- peura → bongaus, liha ”peuraa pöytään”. Tuotemyyntiä ”street food” hevostapahtumissa 

- villisika →savustettu villisikavarras 

- kohteina Hevosopiston ravintolapalvelut (FeedIn) ja Paijan Maatilamajoitus 

 

 

 

 

 

 



JOKIOINEN, kaksi ryhmää 

Jokioisten vetovoimaisimmat luontopalvelut? Miten osaksi matkailutuotteita?  

- Loimijokilaakso; lintubongaus ja melonta 

- Kirnunharju, Pellilän suo, Rehtijärvi 

- Jokioisten kartanoalue ja luonnon/puutarhojen esittelypuistot→ kartanonpuisto, Wendlan 

puutarha, Ferrarian rinne, Elonkierto 

- Freisbeegolf 

Jokioisten kiinnostavimmat ja vetovoimaisimmat tapahtumat / käyntikohteet? 

- Mansikki –lasten maatalousnäyttely 

- Jokioisten kartanoalue, Tapulimakasiini kesänäyttelyt→taidekävely 

- Jokioisten Museorautatie; Minkiön Höyryfestivaali, resiinaretket, joulupukin juna 

- Jokioisten vanha puukirkko, pappilarakennus, hautausmaa 

- Birgitan Paja 

- Pappilamuseo 

- Arkkitehtuuri 

- Teatterit; Kyläsepän kesäteatteri, Teatteri Tuntematon 

- Jokioisten Pitäjäpäivät 

- Jokioisten Juusto- ja Viinijuhlat 

→juna/bussi – Tietotalossa ruokailu – teatteriin 

→draamallisuus, kauhumatkailu (kartanon kummitus Harmaa Rouva) 

 

Jokioisten alueellisia erikoisuuksia ruokatarjonnassa. Voisiko tuotteistaa matkailuun?  

Majoituspalveluiden liittäminen muihin matkailupalveluihin. 

- Majoituskohteena Hunajakoto →teatteri & majoituspaketti 

- Kahvilana Jokioinen Tearoom, englantilaistyylinen teehuone →junamatka ja teehuone 

- Jokioisten Leivän tuotteet 

- Elonkierron makasiinikahvila (4H) 

→junamatkalle eväät mukaan-paketti 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUMPPILA, yksi ryhmä 

Humppilan vetovoimaisimmat luontopalvelut? Miten osaksi matkailutuotteita?  

- Rautavuori, Myllynkulma 

- Venäjänlammi, Koivistonlammi 

- Viikikisauna → Erärengin palvelut osana saunatuotetta 

→metsästysretket 

Humppilan kiinnostavimmat ja vetovoimaisimmat tapahtumat / käyntikohteet? 

- Ateljé Heljä, kädentaidot 

- Kauppilan talonpoikaismiljöö 

- Jokioisten Museorautatie, aseman alue →Resiinaralli -tuote 

- Kirkko ja hautausmaa 

- Kauppiastalot 2-tiellä: Humppilan Lasi, Kenkämaailma, Lasitorni 

- Urpolan kartano; TilkkuTex, Viikinkisauna 

- Tourun kylätalo 

- tuulimyllyt 

- Humppila Meeting harrasteajoneuvojen kokoontumistapahtuma 

- Telakonepäivät →yleiseksi Humppilapäiväksi 

 

Humppilan alueellisia erikoisuuksia ruokatarjonnassa.  

Voisiko tuotteistaa matkailuun?  

Majoituspalveluiden liittäminen muihin matkailupalveluihin. 

- Viikinkisaunan Viikinkimenu 

- puksmäntti 

- Majoituskohteena Urpolan kartano ja Otsolanhovi 

#hämeenjärviylänkö #hevonen #loimijoki #luonto 

 

Ravintola Vispilässä, Portaan Nahkurinverstaalla ja Ravintola Ruuhessa järjestettyjen 

yrittäjätapaamisten sekä seudulla tehdyn Master Plan työn pohjalta työstetään edelleen 

maakunnallista matkailustategiaa.   

 

Osallistumisestanne kiitollisena,  

Mari Noromies-Wahl 


