HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Ilmaristen Matkailutilalla kokous onnistuu

Vain yhdeksän kilometrin matka Turun
keskustasta, ja ollaan keskellä maaseudun rauhaa. Ilmaristen Matkailutila toimii 1800-luvun tunnelmallisessa talonpoikaismiljöössä, Antti Alilonttisen vuosisataisella sukutilalla, jonka vanhoihin rakennuksiin on saneerattu tiloja eri
käyttötarkoituksiin.
Matkailutilalla järjestetään erilaisia
kokouksia ja tilaisuuksia sekä juhlia pikkujouluista häihin. Esimerkiksi ensi kesän hääviikonlopuista on vapaana enää
muutama.
Yritys tarjoaa myös ympärivuotista aamiaismajoitusta 2-7 hengen huoneissa. Vuodepaikkoja on yhteensä 30
yöpyjälle. Kesällä majoittujat ovat matkailijoita ja tilalla järjestettävien juhlien
vieraita, muina aikoina huoneissa usein
majoittuu myös Turun alueella työskenteleviä keikkatyöläisiä.
- Matkailutoiminnan aloittivat vanhempani jo 15 vuotta sitten. Itse olen
ollut nyt yrittäjänä 2,5 vuotta, yo-merkonomiksi ja sittemmin kokiksi kouluttautunut Antti Alilonttinen kertoo.
- Tilaisuuksien ja juhlien tarjoilut val-

Oikealla: Ilmaristen Matkailutila toimii
vuosisataisella sukutilalla, 1800-luvun
talonpoikaismiljöössä.
Yllä: Amanda ja Antti Alilonttinen jatkavat 1400-luvulta juontavan talonpoikaistilan yrittäjinä.
mistetaan omassa keittiössämme. Pyrin käyttämään mahdollisimman paljon
lähiruokaa ja kausituotteita, tärkeimpänä kriteerinä raaka-aineiden tuoreus ja
kotimaisuus. Ruokatarjoilu toteutetaan
aina asiakkaiden toiveita kuunnellen.

Vanhaa tunnelmaa
nykyajan palveluin
Ilmaristen Matkailutilan kokouspaketteihin sisältyvät sovitut tarjoilut aamiaisesta lounaaseen ja iltapäiväkahviin.
- Ihan mukavasti yritykset ovat meidät löytäneet, mutta kokouksien määrää olisi mahdollisuus myös kasvattaa,
Alilonttinen toteaa.
Matkailutilan tilavaan vanhaan kivinavettaan on saneerattu yhtenäinen
juhlatila 130 hengelle. Sitä voidaan

käyttää myös kokoustilana jopa 80100 hengen ryhmille, sillä salista löytyvät niin valkokankaat ja nykyaikainen
kokoustekniikkakin. Pienempiä ryhmätyötilojakin talosta löytyy.
Pienimuotoisemman kokouksen tai
esimerkiksi yrityksen virkistyspäivän järjestäjälle on tarjolla monenlaisia aktiviteetteja. Ilmaristen Matkailutilalla voi
nauttia esimerkiksi saunomisesta ja ulkouima-altaan käytöstä: talviaikaan uima-allasta käytetään avantouintiin.
Pihapiiristä löytyy myös grillikota,
jossa voi vaikka keittää nokipannukah-

vit läheiselle Ristinpellon rautakautiselle kalmistolle suuntautuneen retken jälkeen. Virkistyspäivän ohjelmaan voi sisältyä myös esimerkiksi naurujoogaa tai
viinimaistelua.
- Asiakkailla voi olla tarkkojakin toiveita, joita toteutamme yhdessä yhteis-

työkumppaniemme kanssa, Alilonttinen
kertoo.
Ilmaristen Matkailutila on mukana
Liedon matkailun kehittämishankkeessa. Tilan toiminnan ja palvelujen kehittäminen on Antti Alilonttiselle jatkuva
rakas projekti.
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