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Tämä aika on tasapainoilua koro-
nan aiheuttamien erityisjärjeste-
lyiden kanssa. Työnantajat suosit-
televat etätöitä ja siinä vaiheessa 
muistat, että sinulla ei ole työpis-
tettä kotona tai kodissasi on mui-
takin päivällä jakamassa kanssasi 
Teams-palaveria… 
Kuulostaako tutulta?

Etätyöpäivät Ilorannassa
HINNAT

Yksittäisille työntekijöille 

2 vrk täysihoitopaketti 220€ / hlö.
• Hinta sisältäen 2 yön majoituksen, 2 x 

aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä 
saunomisen ja uimisen.

3 vrk täysihoitopaketti 300€ / hlö.
• Hinta sisältäen 3 yön majoituksen, 3 x 

aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä 
saunomisen ja uimisen.

4 vrk täysihoitopaketti 360€ / hlö.
• Hinta sisältäen 4 yön majoituksen, 4 x 

aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä 
saunomisen ja uimisen.

11-20 työntekijää

2 vrk täysihoitopaketti 200€ / hlö. 

3 vrk täysihoitopaketti 270€ / hlö. 

4 vrk täysihoitopaketti 320€ / hlö.  

21-30 työntekijää 

2 vrk täysihoitopaketti 185€ / hlö. 

3 vrk täysihoitopaketti 262,50€ / hlö. 

4 vrk täysihoitopaketti 320€ / hlö.

Ylimääräisen lounaan hinta lähtö-/ 
tulopäivänä on 20 € / aikuinen.

Yli 30 työntekijää sopimuksen 
mukaan. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

myynti@iloranta.fi 
tai 050 343 7770

Me täällä Ilorannassa tarjoamme toisenlai-
sen vaihtoehdon etätyöhön. Maaseudun 
rauhassa, keskellä luontoa on turvalliset 
puitteet saada työtehtävät tehtyä hyvällä 
motivaatiolla ja pystyen keskittyen olennai-
seen, täydessä huolenpidossa. 

Me pystymme tarjoamaan koro-
na-aikanakin turvalliset puitteet. Meille 
voi lähettää henkilökuntaa etätöihin, me 
tarjoamme heille täysihoidon ja he voivat 
keskittyä täysin työhönsä. Sitä paitsi, meillä-

kin voit lähteä ”töihin” vaikka rauhalliseen 
kirjastoomme tai kodikkaaseen Parveen 
mikäli mökkisi tai hotellihuoneesi ei tunnu 
työteolle sopivalta.

Ja jos tarvitaan yhteisiä kokoontu-
mistiloja, niin nekin järjestyy. Meillä voi 
kokoustaa tai kouluttaa väljästi. Kokouksen 
voi jopa pitää kokonaan ulkona, metsä- tai 
rantamäen laavulla.

Etäpäivän kulku voi olla vaikka seu-
raavanlainen: Aamulla kuntosali ja kroppa 
hereille, aamiainen ruokasalissa ja töihin! 
Maukkaat lounaat ja päivälliset lähiruuasta 
katkaisevat luonnollisesti työpäivän, mutta 
nekin valmistaa kokkimme ja sinä vain 
marssit valmiiseen pöytään. Työpäivän jäl-
keen metsälenkki luontopolulla talon koi-
ran Naksun kanssa ja savusauna Iso-Roi-
neen rannalla kruunaavat työpäivän, ehkä 
jopa upea auringon lasku tai tähtitaivas. 

Miltä kuulostaa?

HAUHO
FINLAND

Ulkotilat ovat vapaassa käytössä, yleiset rajoitukset huomioiden. Lapset voivat pelailla tennistä, sählyä, fudista tai korista yms. Rajoitam-
me osallistujamääriä niin, ettei leikki- ja ulkoilupaikoille pääse kertymään ruuhkia. Kuntosali on käytössä, mutta kahvakuulia ja ulkotree-
nipaikkoja voi käyttää hanskat käsissä.  Ilorantaan voi saapua vain ehdottomasti oireettomana. Kaikissa mökeissä on käsidesiä.


