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“Hilu Lietsussa” – kaksi joensuulaisyritystä kehittivät 
uudenlaisen, herkullisen palvelun kevään juhlistamiseen 

Joensuulaiset kakku- ja lounaskahvila Hilun Paikka sekä modernin karjalaisista, uniikeista huoneistaan 
tunnettu Huoneistohotelli Lietsu löivät “hynttyyt yhteen” ideoidakseen jotain uutta paikkakunnan hotelli- 
ja ravintolatarjontaan kevään piristykseksi. Nyt yritykset kokeilevat palvelua, jolla Lietsun hotellivieras voi 
vappuna täydentää elämystään Hilun Paikan loihtimalla herkkukassilla – ja yhteisiä jatkosuunnitelmia 
kesän virkistyvälle kotimaanmatkailukaudelle on kehitteillä.  
 
Hilun Paikka ja Lietsu olivat tehneet yhteistyötä jo hotellin pullatoimitusten myötä, mutta tänä keväänä 
molemmissa yrityksissä heräsi halu kehittää jotain uutta ja piristävää “uuteen matkailu- ja ravintola-alan 
normaaliin”. Syntyi idea yhdistää Hilun Paikan useita maisteluannoksia sisältävät herkkukassit 
hotellivierailuun, jolloin kauempaa tulevat vierailijat pääsevät suoraan paikallisten antimien ääreen. Yhtä 
lailla tavoite on innostaa kotimaakunnan väkeä nautiskelemaan “staycationista” herkkuineen 
kaupunkihotellissa. Ensimmäinen yhteistyökassi lanseerataan vapuksi, ja niitä on saatavilla sekä 
vappuaatoksi että -päiväksi.  
  
–Molempien yritysten ytimessä on tuoda vahvasti esiin paikallisuutta ja panostaa aitoihin elämyksiin. 
Niinpä idea hotellin herkkukassista lähti kehittymään hyvin vauhdikkaasti ja toivommekin, että ihmiset 
innostuvat nauttimaan keväästä ja ottamaan irtioton arjesta sillä tavalla, kun nyt on mahdollista, kertoo 
Hilun Paikan Hillevi “Hilu” Turunen.  
  
Paikallinen yhteistyö ruokkii toinen toistaan.  
  
–Yhdessä ideoiminen ja hullujenkin ajatuksien pyörittely on todella virkistävää. Yhteistyöllä voimme 
molemmat yritykset myös palvella asiakkaitamme entistä monipuolisemmin. Vapun herkkukassit ovat 
meidän yhteinen tapa tuoda ihmisille aurinkoisen pirteää ja värikästä vappumeininkiä turvallisesti, kertoo 
Lietsun Maria Saastamoinen.  
  
Hilun Paikka vastaa menun suunnittelusta ja Lietsun vieras voi varata kassin suoraan hotellivarauksen 
yhteydessä.  
  
–Herkkukassi on ikään kuin buffetateria siellä, missä itse haluat. Lietsun huoneistot on varustettu 
keittiöillä, joten ruokia voi lämmittää kätevästi siellä tai napata mukaan ja suunnistaa ulos pikniköimään. 
Vapputeemaiseen kassiin Hilu on ideoinut ihania makuyhdistelmiä: siellä on monenlaisia salaatteja, 
parsafrittataa ja herkullisia churroja – paljastamatta nyt liikaa! nauraa Saastamoinen.  
 
Vapputeemainen herkkukassi on eräänlainen jatkumo Hilun Paikan korona-aikana kehittämälle 
takeaway-kassikonseptille, jonka ihmiset ovat ottaneet hyvin vastaan.   



      

 

  
–Erilaiset take away -kassit, kuten viikonlopun brunssikassit, kehitettiin Hilun Paikan valikoimaan viime 
kevään koronamyllerryksessä, vaikka sinänsä palvelu vastaa tähän meidän “uuteen normaaliin” ja on 
varmasti tullut jäädäkseen, kertoo Turunen.  
  
Lietsussa ounastellaan jo pientä piristymistä kesän matkailukauden suhteen, joten yrittäjät ovat 
haudutelleet myös muita suunnitelmia kesämatkaajien iloksi.  
  
–Toivotaan, että kesä on yhtä hyvä kuin viime vuonna. Aikaa vietetään varmasti edelleen ulkona ja 
lähikohteissa, joihin vahvasti paikalliset eväät antavat lisäsyvyyttä, vinkkaa Saastamoinen.  
  
Lisätietoja:  
  
Hilun Paikka / Hillevi Turunen 
hilu@hilunpaikka.fi 
puh. 050 449 1716  
  
Huoneistohotelli Lietsu / Maria Saastamoinen 
maria@lietsuhotel.fi  
puh. 050 568 9242 
  
https://www.lietsuhotel.fi/kampanjat/ 
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