
Tammelan matkailuilta  MUISTIO 

 

Aika tiistaina 6.3.2018 klo 18.00-21.00 

Paikka Portaan Nahkurinverstas, Tammela 

RYHMÄTYÖSKENTELYN TULOKSIA→ 

sisältäen myös irrallisten post-it lappujen sisältöä 

LUONTO 

Tammelan vetovoimaisimmat luontopalvelut? Miten osaksi matkailutuotteita?  

- kansallispuistot, kansanpuisto, Mustiala  

- useita luontokohteita kompaktilla alueella  

- monipuoliset luontoliikuntamahdollisuudet 

- maisema: metsämaisema, maaseutumaisema 

- rauha, hiljaisuus 

- vesistöt; järvet ja joet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature that moves You → Be moved by Nature 

Vetovoimatekijöinä saavutettavuus, kulttuuri&historia, luonto&rauha 

Tuotteita 

TORRONSUON HALTIA 1 pvän tuote: muinaishistoria, luonto, kulttuuri 

ABC:N LEIKKEESTÄ LAAVUN LOIMULOHEEN 

  2 tunnin tuote vaihtoehtona tienvarsihuoltamoiden ruokailuun 



KULTTUURI 
Tammelan kiinnostavimmat tapahtumat / käyntikohteet? Miten osaksi muita matkailupalveluja? 

Tapahtumat: Hakkapeliitta, Makkaramarkkinat, Bella Italia, Kirppiskierros  

+ Mikaelintapahtuma, Loppiaistulet, kylien kesätapahtumat, Erkki Liikasen konsertit 

Kohteet: Mustiala, Tammelan kirkko, Vekkilä, Saaren kansanpuisto & näkötorni, Hämeen Härkätie 

ja Portaan kylä sis. kylämiljöö ja Nahkurinverstas, Portaan kulttuurikävelyt, juoksuhaudat 

+ Eerikkilä, kansallispuistot, Korteniemen perinnetila, Ilvesreitti 

 

 

 

 

 

 

 

Hakkapeliittatapahtuma: Farmin eläimet mukaan,  

kuljetukset non-stoppina Forssan tapahtumista (Holjat, Pick Nick) 

Kirppiskierros: bussikuljetus non-stoppina, kyläopastukset 

Kansallispuistot ja luontokohteet: Suomen luonnon päivä –tapahtumat, Mustiala & Eräkeskus & 

Turpoonkoski vahvemmin mukaan 

Yleistä: Ruokapalveluja kartalle 

RUOKA JA MAJOITUS 

Omia kulinaristisia erikoisuuksia? Majoituspalveluiden parempi tuotteistus? 

Tuotteita: Makulihan makkarat → kehitteillä Härkätien herkkumakkara /  

villiyrteillä maustettu lammasmakkara, 

josta toivotaan alueen yhteistä erikoisuutta 

 

Heinäsirkat osaksi valikoimaa  

(Suomen suurin Sirkkala Riihivalkamassa,  

tulevaisuudessa myös ryhmien vierailukohde) 

Majoituspalvelut osaksi vesistömatkailua→ 

suppailu, melonta. 

 

 



 

 

Tilaisuuden lopussa keskusteltiin 

tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksista ja  

myyntikanavista.  

Kimmo Teittinen Eerikkilästä ja Hämeen 

luontokeskuksesta kertoi, että he ovat 

tekemässä/uudistamassa kaikkiin omiin 

palveluihinsa liittyen tuotekortit myyntiä ja 

paketointia varten. Eerikkilä on halukas 

toteuttamaan tuotekortit myös yhdessä 

seudun muiden toimijoiden kanssa.  

 

 

TAMMELAN YHTEINEN DIGITAALINEN NÄKYVYYS 

Kimmo Teittinen kertoi, että yhteistyössä Eerikkilä on yhdessä Retkipaikan kanssa on sopineet 

seuraavat #-merkit käytettäväksi Tammelan luontomatkailupalveluiden yhteydessä. Näitä 

toivotaan muiden toimijoiden käyttävän omiensa lisäksi 

#hämeenjarviylänko #eerikkiläoutdoor #visittammela #luontoonfi 

ja englanniksi 

#tavastialakeland #eerikkiläoutdoor #visittammela #finnishparks 

 

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 


