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”Retki kylään tekee hyvää” – matkailuwebinaari 
Tiistaina 1.2.2022 klo 9–12 

Tässä webinaarissa kuullaan esityksiä luonto-, kulttuuri- ja kylämatkailun kehittämisestä, esitellään 

esimerkkeinä erilaisia matkailureittejä, kohteita, palveluita ja nähtävyyksiä, joihin matkailija voi 

helposti tutustua joko pitemmällä retkellään tai kohteisiin voi pistäytyä lyhyellä päiväretkellä. 
  

9:00 – 9:10 Puheenjohtajan alkusanat webinaarille 

Tauno Linkoranta, kyläasiamies, Varsinais-Suomen kylät ry 

   

 

9:10 – 9:30 Pyhiinvaellus kiehtoo myös kokonaisvaltaisen matkailun näkökulmasta.   

Miten Pyhiinvaelluskeskus toimii Turun Tuomiokirkossa?  

Annastiina Papinaho, projektipäällikkö,  

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli     https://evl.fi/pyhiinvaellus  

  

 

9:35 – 9:55 Nykypäivän pyhiinvaellus, mitä se on, miten yhdistetään luonto, kulttuurimatkailu ja 

pyhiinvaellus? Esimerkkinä Pyhän Henrikin pyhiinvaellusreitti.  

Jouni Elomaa, puheenjohtaja, Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys 

https://www.henrikinvaellus.fi/  

  

  

10:00 – 10:15 Vanhat historialliset kulttuurireitit kiinnostavat kulkijaa. Miten reitin varrella sujuu yhteistyö, 

entä miten yritys/ kylä/ yhdistys voi hyödyntää reittiä matkailupalveluissa? Esimerkkinä 

vanha historiallinen Kuninkaantie  

 Mia Aitokari, sihteeri, Kuninkaantie ry         https://www.kuninkaantie.info/  

  

 

10:20 -10:35 Rauman Lapin Sammallahdenmäki on UNESCOn maailmanperintöluettelossa oleva 

esihistoriallinen muinaismuistokohde ja suosittu käyntikohde. Miten sujuu yhteistyö eri 

osapuolten välillä? https://www.sammallahdenmaki.fi/ 

Ulla Antola, matkailuopas, Perinneyhdistys Keritys ry    

 

 

10:40 - 10:55 Kulttuuri näkyy retkeilyreitin varrella – miten vanhat tarinat, historia palvelevat polun varren 

kulkijaa? Miten reitti näkyy paikallisissa palveluissa? Esimerkkinä Vienan 

reitti, Suomussalmi, Vuokki, Kainuu  

Paavo Keränen, puheenjohtaja, Vienan reitti ry  www.vienanreitti.fi  

 

https://evl.fi/pyhiinvaellus
https://www.henrikinvaellus.fi/
https://www.kuninkaantie.info/
https://www.sammallahdenmaki.fi/
http://www.vienanreitti.fi/
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10:55 - 11:05 KAHVITAUKO  

 

11:05 - 11:20  Retki kylään tekee hyvää! – historialliset reitit, luontopolut ja vaellusreitit kulkevat myös 

kylissä, tuottaen hyvää mieltä ja hyvinvointia retkeilijöille.  

Kestävästi suunniteltu toiminta tekee hyvää myös paikalliselle 

yhteisölle. 

Tauno Linkoranta, kyläasiamies, Varsinais-Suomen Kylät ry   www.vskylat.fi  

 

 

11:25 - 11:40 Leipätie- reitti Etelä-Pohjamaalla vie kylästä kylään, rannikolta sisämaahan ja päinvastoin.  

Miten yhdistää kylien historia ja seudullinen elinvoima nykypäivänä? Esimerkkinä 

Järviseutuseuran aktiiviset toimijat, haastatteluvideo        

Marita Mattila, hankekoordinaattori, Leader Aisapari   

https://intopatikka.wordpress.com/leipatie/  

 

 

11:45 -12:00 Luontomatkailu tukee terveyttä ja hyvinvointia. Mitä vaikutuksia on luontomatkailulla 

paikallistalouteen/ kuntiin? Miten näitä asioita voi tutkia?  

Aleksis Klap, erikoissuunnittelija, Varsinais-Suomen liitto / asiamies, Kuhankuonon 

retkeilyreitistöyhdistys   

  www.kuhankuono.fi

        

12:00 – 12:15 Loppusanat, tilaisuus päättyy. 

 

 

Käytännön ohjeita ja lisätietoa webinaariin:  

 

- Webinaariin ilmoittaudutaan sähköisen lomakkeen (linkin) kautta: https://bit.ly/3p2DWr9 . Lomakkeen 

kautta voi myös esittää etukäteiskysymyksiä webinaarin esiintyjille ja järjestäjille. 

  

- Osallistuja saa päivää ennen webinaaria osallistumislinkin ilmoittamaansa sähköpostiin.  

  

- Webinaarin aikana on pidettävä omat kamerat ja mikrofonit kiinni, kun osallistujalle ei ole myönnetty 

puheenvuoroa. Puheenvuoroja pyydetään kättä nostamalla. Webinaarin puheenjohtaja jakaa 

puheenvuorot.  Webinaarin aikana voi myös esittää kysymyksiä Teamsissä chat-toiminnolla.  

  

- Webinaarin esitykset tallennetaan ja ne on myöhemmin nähtävissä Youtuben kautta. Osallistujille jaetaan 

sähköpostitse linkki tallenteiden katsomiseen. 

  

- Osallistujille lähetetään webinaarin jälkeen linkki sähköiseen palautelomakkeeseen.   

  

- Webinaarin jatkoksi järjestetään työpajat tiistaina 15.3.2022 klo 12-16. Työpajoissa voi osallistua oman 

matkailutuotteensa, retkeilyreittinsä, palvelunsa yms. kehittämiseen ja tuotteistamiseen asiantuntijoiden 

avustuksella. Jaamme työpajoista lisätietoa webinaarin yhteydessä.  

 

 

http://www.vskylat.fi/
https://intopatikka.wordpress.com/leipatie/
http://www.kuhankuono.fi/
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