VIA KALEVALA PALVELUJEN
TUOTTEISTAMISEN KESÄKURSSI
AJANKOHTA

28.7.-2.8.2018
PAIKKA

Saapaskosken eräkämpällä
Suomussalmella
Kurssin tavoitteena on käynnistää Via Kalevala 2016-2035
tuotemerkin kriteerien mukainen kestävän kehityksen
matkailupalvelujen tuotteistamisprosessi.

VERKKO-OSOITE
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KURSSIMAKSU

200 € Koko viikko
(kattaa
majoituskulut ja
opetuksen)
50 € Ei majoittujien
kurssimaksu

JÄRJESTÄJÄT

Lahden Eläkeläiset ry
KSL
Via kalevala 2016-2035

KOULUTTAJAT
Antti Holopainen,
pääkouluttaja Via Kalevala
hanke
Kirsi Sahrman-Hauhia,
luonto- ja eräopas
Ville Hauhia,
luonto- ja eräopas
Sari Kilpinen, matkailualan
opettaja Via Kalevala hanke
Mikko Puustinen, IT-tradenomi
Via Kalevala hanke
Paavo Keränen, Kainuun Liitto
Pentti Kinnunen, yrittäjä, luontoopas
Jukka Eskelinen, Tiedottaja
Kainuun Luonnosuojelupiiri
Markku Nieminen, Juminkeko
Säätiö

ILMOITTAUTUMINEN
18.7.2018 mennessä
kurssin verkkoosoitteessa tai
p. +358400417390
Lisätietoja:
Antti Holopainen,
p. +358400417390
sp: antti.holopainen@
elamysmatkailu.fi

Via Kalevala palvelujen tuoteistamisen kesäkurssi 28.7.-2.8.2018
Saapaskosken eräkämpällä Suomussalmella
Kurssin tavoitttna on käynnistää Via Kaltvala 2016-2035 hankkttn ktstävän kthitykstn mukaintn
matkailupalvtlujtn tuottistamisprostssi. Hankt on osa suomalaisvtnäläistn Kultuurifoorumin kauta
käynnistynytä suomalaisvtnäläistä kultuurimatkailun kthitämishanktta. Hankt käynnistyi Pttroskoissa
syyskuussa 2015 tthdyn Kostamukstn kaupungin ja suomalaistn Via Kaltvala hanktsuunnittlman
mukaistst. nsimmäintn tapahtuma tottutttin ktsällä 2016 1000 kilomttrin kävtlyttmpaukstna
Paikkarin Torpalta Kaltvalan Uhtuallt 64 päivässä.
Kurssi koostuu kolmesta osiosta:
1) 28.-29.7 Kylätapahtuma ja vaellusretkiosiosta,
2) 30.7.-31.7 Vienan Reitn ja Vuokin kylän havainnoint seminaariosiosta ja
3) 1.8.-2.8. Vienan Kultuuri hyötyliikuntaosiosta. Opetus tapahtuu alueen luontoon, retkipolkuihin ja
nähtävyyksiin tutustumalla alla olevan ohjelman mukaan ja ohjelmassa mainituissa ryhmätöissä ja
teemaluennoilla.
Osallistujat voivat olla mukana joko koko viikon kurssin ajan tai valita kolmesta pääosiosta ja teemasta
kiinnostavimman. Varsinainen koulutus päätyy 2.8. torstaina. Kurssilaiset voivat jatkaa lomailua
omaehtoisest 4.8. lauantaihin saakka.
Kurssille otetaan enintään 20 osanotajaa ilmoitautumisjärjestyksessä
Pääsyvaatmukset:

Luonto- ja kultuuriretkeilystä kiinnostunut yritäjä ja/tai kylätoimija, alalla
vapaaehtoistyötä tekevä, Eläkeläisjärjestön liikunta- tai matkavastaava tai
muu liikuntaa ja kultuurimatkailua edistävä toimija

Kustannukset ja varustus:

Kurssi on hyväksyty KSL:n tukeen oikeutavaksi kurssiksi, joten kurssilaisille
korvataan matkakulut matkalaskua vastaan kotoa Saapaskosken kämpälle
halvimman kulkuneuvon mukaan tai omalla autolla km korvaus 0,42 e/km
Ruoka- ja retkimuonahuolto tapahtuu omatoimisest yhteisönä yhdessä
ruokaa laitaen opiskelemalla taitoja retkiolosuhteissa ohjaajien tukemana.
Seminaarikahvit ym. tarjoilut tehdään yhdessä kokaten omakustanteisest
Hygieniapalvelut: saunan lämmitys uint, majapaikan suihku, siivous
omatoimisest metsäkämpän ohjeiden mukaan. Syytä varautua hytysiin.
Oma makuupussi tai liinavaateet ja pyyheliinat
Kuljetukset retkipaikoilla kimppakyydeillä siten, etä kävelyetappien toiseen
päähän järjestään siirtokuljetus kurssilaisten ajoneuvoihin tukeutuen

Ilmoitautuminen

18.7.2018 mennessä kurssin verkko-osoiteessa: htp://viakalevala.com/f/via-kalevala-palvelujen-tuoteistamisen-kesakurssi-28-7-4-82018/ tai p. +358400417390

Lisätetoja

Ant Holopainen,
p. +358400417390
sp: ant.holopainen@
elamysmatkailu.f

Ohjelma:
Lauantai – Sunnuntai 28.7.-29.7.
Viritäytymispäivät: kylätapahtuma, vaellusretki
Lauantai 28.7.
Päivän teema:

Viritäytyminen

12.-15

Saapuminen eräkämpälle, majoituminen, kokkaamista yhdessä, nokoset

15.-16.30

Johdanto viikon teemaan
Via Kalevala hankkeen esitely, tuoteistamisaihioita
Johdatelijana Ant Holopainen

17.00

Tutustumista paikkaan ja maisemiin, saunan lämmitystä ja illanvietoa

Sunnuntai 29.7.
Päivä teema:

Vaelluspäivä

8.00

Aamiainen

9.30

Retki Itärajan reitlle Malahvia Raate välillä. Retkellä havainnoidaan kainuulaista eräluontoa, Suomen
ja Venäjän rajan historiaa ja tapahtumia soten ja rauhan aikana. Opiskellaan erätaitoja, valmistetaan
lounas matkalla päiväreppuun mukaan otetuista aineista. Tauolla pidetään esitys eräretkeilyn
terveysvaikutuksista.
Oppaina Kirsi ja Ville ja Ant

16.00-17.00

Saapuminen takaisin Saapaskoskelle

18-19.30

Sauna

20.00

Päivän kokemusten purku

30.7.-31.7

Maanantai – Tiistai Seminaaripäivät

Maanantai 30.7.
Päivän teema:

Raja rajoituksena ja mahdollisuutena retkien tuoteistamisessa

8.00

Aamiainen

9.00

Retki Vienan Reitllä ja käynt valtakunnan rajalla. Tutustutaan Vienan Reitn luonnon kauneuteen ja
reitn ikiaikaiseen historiaan Arkangelin governementa ja Suomea yhdistävän kauppatenä pitkin
luonnonkauniita särkkiä ja harjumaisemia. Perehdytään kauppaten käytännön toimintaan,
kulkumuotoihin ja luonnosta löytyviin merkkeihin noilta ajoilta. Käymme läpi alueen sotahistoriaa ja
tutustumme partsaani-iskujen muistomerkkeihin
Oppaana Pent Kinnunen

12.00

Paluu Saapaskoskelle, lounas, lepotauko

13.30

Ryhmätyö: Miten eräretkestä rajalla syntyy houkuteleva tuotepaket
Johdatelijana Paavo Keränen

15.00

Kainuun eräluontoa kuvin ja kokemuksin Suomen ja Venäjän rajan molemmin puolin
Jukka Eskelinen, kainuulainen luontokuvaaja

Miten tehdään eräaiheisia kotsivuja ja miten niitä markkinoidaan
Mikko Puustnen, Via Kalevala hanke
17.00

Päivän seminaariosion päätös

19.00

Rautaisen Mylly, kokemuksellinen kylätapahtuma

21.00

Sauna ja iltapala

Tiistai 31.7.
Päivän teema:

Vuokin Kultuurikylä tutuksi

8.00

Aamiainen

9.00

Lähtö retkelle Vuokin kylään, tutustuminen kylän yritäjiin, 4 km:n kävelyretki välillä Rautaisen mylly
Vängän kylä. Retkellä havainnoidaan Vuokin kylämaisemia ja tutkitaan alueen kultuurihistoriaa
muinaisajoista nykyaikaan.
Oppaina Kirsi ja Ville

14.00

Paluu Saapaskoskelle

14.-16

Lepotauko ja ruuan laitoa ryhmätyönä

16.00-18.00

Ryhmätyö

16.00-18.00

Ryhmätyö
Kyläyhdistykset matkailun kehitäjinä yhdessä paikallisten yritäjien kanssa

18.00

Kurssin seminaariosion yhteenveto ja päätös

19.00 -

Vapaata illan vietoa ja saunomista

1.8.-2.8.

Keskiviikko – torstai Kultuuri ja hyötyliikuntapäivät

Keskiviikko 1.8.
Päivän teema:

Vienalainen kultuuri

8.00

Aamiainen

9.00

Lähtö Kuivajärvelle, retkeilyä Alanteenkangas Kirnulampi maastossa, vaellusosuus 12 km. Reit
etenee Itärajan reitä pitkin metsä- ja suomaisemissa koht Suomen puoleisia Vienan Runokyliä.
Tutustumme retken aikana kylien historiaan ja elinkeinoihin aikana, kun kylät olivat eläviä pitkälle
luontaistalouden varassa eläviä. Jatkamme erätaitojen opiskelua ja perehdytämme kurssilaisia
omatoimiseen luontovaellukseen eri vuoden aikoina.
Oppaina Kirsi ja Ville

n 15.00

Saapuminen Kirnulammen P-paikalle, josta siirrymme Domnan Pirtlle
Lounas, sauna

18.00

Hietajärven Perinnetalo: Vienan karjalaisten runokylien elvytämishanke Vienan Karjalassa ja
Suomessa, miten se jaksaa, mikä on tulevaisuus, miten kultuurimatkailua kehitetään, Markku
Nieminen

n klo 20

Lähtö Saapaskoskelle

Torstai 2.8.
Päivän teema: Hyötyliikunta ja kainuulainen luonto
8.00

Aamiainen

9.00-11.00

Kainuulaiset marja- ja sienimaat virkistyksen ja terveysravinnon lähteenä
(paikallinen eräluonnon ja keräilyn asiantuntja)

11.00-12.00

Marjaretki tuotepaketksi kaupunkilaiselle, miten se jalostetaan?

12-14

Lounas ja lepotauko

14.30-17.00

Mitä opimme tästä? Kurssiin osallistuneiden tuoteaihioiden esitely
Päätöskeskustelu ja jatkosta sopiminen, todistusten jako, kurssin päätös
Omaehtoista ohjelmaa osallistujille, jotka jäävät vietämään lomaa lauantaihin saakka

18.00

Saunan lämmitystä ja ruuan laitoa

20.00

Yhteinen nuotoilta

Perjantai 3.8.
Päivän teema: Omaehtoinen hyötyliikuntapäivä
8.00

Aamiainen

9.00-14

Omaehtoista hyötyliikuntaa
Iltapäivä vapaata

Lauantai 4.8.
Kotinlähtöpäivä

