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Äijälän tilan Eira ja Reijo Koivurinta ovat toimineet matkailuyrittäjinä kaksi vuosikymmentä. Reijo on sukutilan 

viidettä polvea. PÄIVI SAVOLAINEN 

 

Päivi Savolainen 

– Elän saariston hengestä ja tunnelmasta, vaikka sää olisi mikä. Täällä on hirveän kaunista, rakastan 

ulkona oloa, hymyilee rymättyläläisen Äijälän tilan emäntä Eira Koivurinta. 

Merimaskusta Rymättylään muuttanut Eira tapasi puolisonsa, maanviljelijä Reijo 

Koivurinnan vuonna 1992 silloisella työpaikallaan. Maatilan emäntä pankkineidistä kehkeytyi pari 

vuotta myöhemmin. 



Reijo Koivurinta on Röölässä sijaitsevan 1400-luvun Äijälän tilan viidettä sukupolvea. Hän aloitti 

maanviljelyn 25-vuotiaana. Viljaa tilalla viljellään yhä, mutta perunasta on luovuttu. Rinnalle tuli 

pari vuosikymmentä sitten saaristomatkailu: kokous-, juhla- ja majoituspalvelut sekä vene- ja 

kalastusretket. 

– Tämä ammatti on elämäntapa. Kahdeksan tuntia päivässä ei tahdo riittää, eikä oikein 

viikonloputkaan, isäntä ynnää. 

 
Reijo Koivurinnan kotitilan, Röölässä sijaitsevan Äijälän tilan historia alkaa 1400-luvulta. PÄIVI SAVOLAINEN 

 

Kokous- ja majoitustilat ovat lyhyen merimatkan päässä tilalta. Puolet läheisestä Rengon saaresta 

kuuluu Äijälän tilalle. Alueella on rantaviivaa noin 800 metriä. Koivurinnat nimesivät kohteen 

Paratiisisaareksi. 

– Syyskuussa vuonna 1998 tehtiin ensimmäinen keikka saareen, 21 vuotta sitten. Silloin ajettiin 

kaksi taloa tänne, Eira muistelee. 

Nykyään saarella on majoitustilaa kolmessa rakennuksessa yhteensä 30–40 henkilölle. Jokaisessa 

mökissä on oma sauna. Lisäksi saaressa on savusauna ja kaksi paljua, joista voi ihailla suoraan 

Airistolle avautuvaa merimaisemaa. 



 
Rakennukset on suunnittelut arkkitehti Polo Sarpaneva. PÄIVI SAVOLAINEN 

 

 
Puolet saaresta kuuluu Äijälän tilalle. Kokous- ja majoitustoiminta alkoi vuonna 1998, kertoo Reijo Koivurinta. PÄIVI 

SAVOLAINEN 

 



 
Rannassa on savusauna ja kaksi paljua. PÄIVI SAVOLAINEN 

Ei mikään markkinapaikka 

Saaristomatkailuyrityksen uudempaa tarjontaa ovat tilausristeilyt ympäri Turun saaristoa. Ne 

suuntautuvat esimerkiksi Tammiluodon viinitilalle, Seilin saareen, velkualaiselle Haukan tilalle ja 

Gullkronan saareen. Uutta ovat myös uurnanlaskutilaisuudet saaristossa. 

Pidemmät matkat ajetaan noin 40 henkilöä vetävällä matkustaja-alus m/s Harmonylla, pienemmät 

veneretket m/s Juhanalla. 

– Lähtöpaikka Rymättylästä olisi hyvä valinta, niin silloin voisi sukeltaa paljon syvemmälle 

saaristoon eikä ajaisi aina samaa Airiston reittiä, vaikka se kaunis onkin, Eira mainitsee. 



 
Charter-risteilyt ja pidemmät retket ajetaan m/s Harmonylla. PÄIVI SAVOLAINEN  

 

Muitakin aktiviteetteja on tilattavissa kirkkovenesoudusta patikointiretkiin, mutta Paratiisisaaren 

vetonauloja ovat meri, luonto, mökki ja rauha. 

– Tämä ei ole mikään markkinapaikka. Olen yrittänyt tehdä verkkokauppaan kansainvälisiä 

paketteja, että ulkomaalaisetkin pääsisivät elämään ja kokemaan saariston rauhaa. 

Emäntä on todennut, että jo se, että saaristossa on tilaa olla ja hengittää, on usein ulkomaisille 

asiakkaille elämys. Ensimmäiset kiinalaiset vieraansa Paratiisisaari vastaanotti tänä kesänä. 

Saaristomatkailu kehittyy, mutta hitaasti. 

– Jonkun pitäisi painaa kaasua. Ehkä se on jotain varsinaissuomalaista luonnetta, pitäisi avautua 

enemmän ulospäin. Varhaisperunaosuuskunnassa toimiessani näin hyvin, kuinka paljon saa aikaan, 

kun aletaan hääräämään porukalla. Olisi hyvä, jos saaristoelämä alkaisi jo huhtikuussa, koska silloin 

tulevat muuttolinnut ja alkaa kuulua haahkojen huhuilut ja luonto heräilee. 



 
Matkustaja-alukseen mahtuu kahden hengen miehistön lisäksi 38 henkilöä, kertoo Eira Koivurinta. 
PÄIVI SAVOLAINEN  

Yhteistyö toimii 

Eiran mielestä parasta työssä ovat juuri asiakkaat. Heidän kanssaan emäntä nauraa höpöttelevänsä 

mitä ihmeellisimmistä asioista, eikä sosiaalista elämää työn ja parisuhteen ulkopuolella juuri jää 

kaipaamaan. 

Koivurintojen yhteistyö sujuu. Isäntä kipparoi isompaa matkustaja-alusta, emäntä pienempää. Eira 

emännöi asiakkaita sekä hoitaa toimistotöitä markkinoinnista laskutukseen. Monitoimimies Reijo 

tekee puolisonsa mielestä myös loistavaa kylmäsavulohta. Keitot ja salaatit valmistetaan yhdessä 

saaressa, jonne Reijon sisko Heli Kavalto leipoo leivät ja kakut. 

Uudet ideat saattavat toteutua hyvinkin nopeasti, kun emännässä on karjalaista vilkkautta ja isäntä 

on tätäkin äkkinäisempi liikkeissään. Eiran mielestä on mukavaa, ettei kumpikaan liikoja puutu 

toisen tekemisiin. Työmäärä on moninkertainen pankkiin verrattuna, mutta yhdessä on mukavaa. 

– Kiireen ja sujuvuuden mukaan häärätään. Antaa hyvän olon, että voi luottaa niihin omiin 

juttuihinsa. Meillä on aika samanlaiset ajatukset. Kiistellään ja pidetään omat päämme, mutta 

päästään helpolla yhtenevään näkemykseen. 

– Joskus joutuu puolustautumaan kovaan ääneen, heittää Reijo. 



Tilan tulevaisuus avoinna 

Työpäivän jälkeen pariskunta istahtaa alas ja kertaa päivän kuulumiset. Muutaman kerran kesässä 

ehtii saunoa omalla mökillä, Rengon viereisessä Hauspannan saaressa. Pari kertaa vuodessa kutsuu 

Espanjan tai Italian lämpö, mutta eivät ryhmämatkat. 

– Tykkäämme yksinkertaisesta elämästä ja arkisista asioista. Matkoilla haluamme kulkea ja katsella 

vapaasti ja ihmetellä typeriä asioita, nuuhkia arkipäivän tohinaa. Reijo voi ihmetellä työmaita, minä 

jotakin muita. Jos terveyttä on, mielelläni voisin olla joskus pidempäänkin vaikka pohjoisessa, Eira 

juttelee. 

Äijälän tilan tulevaisuus on avoinna. Pariskunnan yhteinen poika, erityisnuori Juhana on 

kiinnostunut tilan töistä ja etenkin omenapuutarhasta, mutta kehitysvamma estää sukutilan 

jatkamisen. Kuusikymppiset suunnittelevat jatkavansa töitä niin kauan kuin virtaa riittää. 

– Tehdään täydesti niin kauan kuin tehdään, ja sitten tehdään toisia suunnitelmia. Ei tässä työssä voi 

alkaa himmaamaan. Aika näyttää. 

 
Reijo Koivurinta ryhtyi maanviljelijäksi 25-vuotiaana. PÄIVI SAVOLAINEN  



 
Rengon saaressa sijaitsevan Paratiisisaaren kokoustiloista on näköala Airistolle. Koivurinnoilla on 

oma kesämökki läheisessä Hauspannan saaressa. PÄIVI SAVOLAINEN  
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