
Matkailutoimijat yhteistyöhön Heinävedellä, Liperissä,
Outokummussa ja Polvijärvellä - "Kellään ei ole yksin
mahdollisuutta tarjota kaikkea kaikille"

Ryhmätyötilanteista kerätty tieto ja tutustuminen ovat hankkeen merkittävintä antia. Helena
Silvennoinen-Kuikka (vas.), Timo Turunen, Juha Romppanen, Paavo Tanskanen, Heikki Hallikainen ja
Terhi Kakkonen pohtivat Polvijärven vahvuuksia. Kuva: Pia Paananen
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ETUSIVU MAAKUNTA KOTIMAA URHEILU KULTTUURI ULKOMAAT TALOUS MIELIPIDE

JOENSUU KONTIOLAHTI LIPERI LIEKSA KITEE NURMES ILOMANTSI JUUKA TOHMAJÄRVI POLVIJÄRVI

JAA



- Outokumpuun tai Polvijärvelle tullut matkailija ei tunne kuntarajoja tai lue karttaa. Hän
katsoo alueella olevia häntä kiinnostavia kohteita, mitä ne sitten ovatkaan, ja vierailee niissä.
Mitä enemmän kerrottavaa meillä on alueen matkailutarjonnasta, sitä varmemmin hän valitsee
läntisen Pohjois-Karjalan, ja sitä pitempään hän viipyy alueella. Voi olla, että ehkä hän jopa
ylittää maakuntarajoja ja käy Tuusniemellä, selvittää Uuteen nousuun -hankkeen
hankepäällikkö Marja Tiittanen.

50 000 euron Uuteen nousuun -hanketta hallinnoi Outokummun matkailijayhdistys, mutta
toimet eivät rajoitu Outokumpuun. Laajempaa hankealuetta toivoi jo Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto, joka rahoittaa hanketta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen
(AKKE) -määrärahasta.

- Kellään ei ole yksin mahdollisuutta tarjota kaikkea kaikille. Asiakaspalvelua on myös se,
että ohjaa matkailijaa eteenpäin, kohti sitä mitä hän tarvitsee, jos sitä ei itsellä ole, Polvijärven
matkailuillassa puhunut Matkakummun toimitusjohtaja Ulla-Riitta Moilanen tiivisti.

Ulla-Riitta Moilanen

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Asiakaspalvelua on myös se, että ohjaa matkailijaa eteenpäin,
kohti sitä mitä hän tarvitsee, jos sitä ei itsellä ole.

ALUEEN TOIMIJOITA yhdistäviä matkailuiltoja on pidetty Liperissä, Polvijärvellä ja
Heinävedellä.

Liperissä matkailua lähestyttiin kulttuurin näkökulmasta Kirkkolahti-hankkeen
projektipäällikkö Lauri Jäniksen alustuksen myötä, ja Polvijärvellä seikkailija Juha
Romppanen kertoi luontomatkailun mahdollisuuksista. Heinävedellä oman kunnan
matkailuyrittäjät esittelivät toimintaansa.

- Heinävesi on uusi pohjoiskarjalainen kunta. Meille on tärkeää, että matkailuyrittäjämme
tutustuvat lähikuntien toimijoihin, ja luomme pohjaa tulevalle, tiiviimmälle yhteistyölle,
Heinäveden matkailusihteeri Leena Vlasoff kertoi.



Paavo Tanskanen, Marja Tiittanen ja Heikki Hallikainen esittelivät ryhmätyön tuloksia. Tärkeimmäksi
nousi tarinat ja välitön paikallisuus ja karjalaisuus. Kuva: Pia Paananen

Mainos alkaa

Mainos päättyy

MATKAILUILTOIHIN on kutsuttu matkailualan yrittäjiä, taiteilijoita, yhdistyksiä, kuntien
matkailuvastaavia ja alueella toimivien hankkeiden edustajia. Ylipäätään heitä, joilla voi olla
aitoa innostusta kehittää alueen matkailua.

- Hanke saattaa toimijoita yhteen kuntarajojen yli, ja juuri tämä voi tuottaa hyvällä tavalla
ennakkoluulottomia ja yllättäviä tuloksia ja yhteistyötä, josta on kaikille meille hyötyä, Jänis
summasi puhelinhaastattelussa.

Eri tahoilta tulevien ihmisten kohtaamiset, alueen toiminnoista kuuleminen ja ryhmätyöt
keskusteluineen luovat pohjaa tulevalle matkailualan yhteistyölle.

- Osallistujat itse luovat suuntaviivoja tulevaisuuden matkailulle. Ryhmätöiden tulokset ovat
merkittäviä, esimerkiksi alueen matkailijatoimijoiden sisäisen viestinnän tavoitteellinen
kehittäminen on kaikille tärkeää, Marja Tiittanen tiivistää.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

POLVIJÄRVEN ryhmätöissä nousi esille tarve saada ajantasainen tieto alueen laavuista ja
vuokrattavista metsästysmajoista.

- Polvijärven kunta ja Polvijärvi-seura ovat valmiit heti ottamaan näistä vastuuta,
kuntakoordinaattori Helena Kaasinen lupasi.

Oman alueen historiasta ja kulttuurista piirtyviä kädentaitoja ja yhdessä tekemisen kulttuuria
tulisi välittää nuoremmille. Tästä kaikesta pitäisi vielä osata kertoa, niin naapurille kuin sille
kaukaa tulevalle matkailijalle.



UUSIMMAT
Siun sote luopuu koronapotilaiden eristämisestä - ratkaisun taustalla tartuntojen suuri määrä

17.58

Työttömyys laski joulukuussa viime vuoteen verrattuna, työllisyysasteen trendiluku 73,5
prosenttia

11.18

Nurmeksessa ja Lieksassa äänestettiin omia - ehdokkaan kotikunnan vaikutus pienin Joensuun
seudulla

17.33

Olympialaisia välittävä Discovery karsii Pekingiin matkaavia – selostukset hoidetaan
Euroopasta

17.23

SDP:ssä ei odoteta laajaa ministerikierrätystä – esitys Kiurun korvaajasta on Marinin käsissä, ja
kaksi länsisuomalaista nousee spekulaatioissa yli muiden

17.18

NÄYTÄ LISÄÄ

LUITKO JO NÄMÄ?
Pentulivestä tuttu Arvo-koira sai uudessa joensuulaisessa kodissaan nimen Nemo
- "Emme aluksi edes tienneet, että Nemo on Pentulivessä"

Melkein puolet aluevaltuustosta on lääkäreitä ja hoitajia: "Tästä vinoumasta voi
seurata ongelmia", sanoo tutkimuspäällikkö Elsa Paronen - tärkeintä olisi puuttua
mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn

- Kun vieras tulee Saarilan tupaan ja jos Eero-isäntä ja Seija-emäntä ovat siinä paikalla, niin
hetihän heidän ympärillään on kuulijoita, Saarilan tilan yrittäjä Terhi Kakkonen
havainnollisti tarinan voimaa.


