EKOTEHOKAS MATKAILU -HANKETAPAAMINEN
20.2.2014
Hyvinvointikeskus Toivonlahti
Henrikintie 4, 82900 ILOMANTSI

Ohjelma (muutokset mahdollisia):
11.00-11.45

Lounas noutopöydästä

12.00-12.15

Tervetuloa
Ekotehokas matkailu-hanke toimii Venäjän ja Suomen Karjalassa kesäkuun
2014 loppuun saakka. Hanke on mukana matkailupalvelujen edistämisessä
kohdealueilla Ilomantsissa ja Karjalan tasavallassa sekä Venäjältä Suomen
ja Ruotsin kautta Norjaan kulkevalla Sininen tie -matkailureitillä. Ilomantsin
kunta on yksi hankkeen yhteistyökumppaneista. Hankkeen esittelee
Markku Lappalainen, Ilomantsin kunta

12.15-13.30

Mitä uudet opastaulut kertovat Ilomantsista?
Ilomantsin opastauluja ollaan uusimassa. Taulut sijaitsevat taajamassa,
Riihijoella, Mekrijärvellä, Mutalahdessa ja Sonkajassa. Parppeinvaaran
opastaulu päivitettiin kesällä 2013. Tapaamisessa esitellään suunniteltu
taulujen sisältö ja pyydetään kommentteja. Tauluprojektin esittelee ja
keskustelua vetää Timo Mikkonen.

13.30-14.00

Kahvittelu ja keskinäinen keskustelu

14.00-15.30

Infoiskut ja esimerkit
Infoiskuissa uusia tuulia, ideoiden ja inspiraation ruokkijaksi.
1) Vaarojen Maraton
Ilmiö, joka syntyi ja kasvoi puhtaalta pöydältä Suomen suurimmaksi. Ei
rakennettua uutta infraa, ei painettuja esitteitä. Osallistujien innostus ja
ympäristön tarjoamat raamit yhdessä nostivat tapahtuman harrastajien
haaveeksi. Tapahtuman reseptiä valottaa Heikki Hamunen.
2) VisitKarelia ylittää rajan
VisitKarelia toimii nyt myös Karjalan tasavallassa. Mikä muuttuu, mitä
pohjoiskarjalainen matkailuyrittäjä voi jatkossa tehdä toisin? Rajoja
ylittää Jouni Tolvanen / Karelia Expert Matkailupalvelu Oy.
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3) Ekoleima rintaan – lisää rahaa yrittäjän kirstuun?
Esimerkkejä ekotehokkaasta matkailusta. Tuliko ekologisesta myös
taloudellisesti kannattavaa? Ekotehokkuuden näytteitä esittelee Suvi
Kärmeniemi / Suomen Ympäristökeskus.
4) Rahaa Euroopasta rajayhteistyöhön?
Voiko ekotehokkuuden ympärille rakentaa yhteistyötä rajan yli?
Tulevissa EU-rahoitushakemuksissa ekotehokkuus on yhtenä kriteerinä.
Karjalan tasavallan matkailutoimijoiden toiveita ja tarpeita on
kartoitettu Suomi-Venäjä -yhteistyöhön. Sopivatko ajatukset yksiin
suomalaisten kanssa? Mitä tarvitaan Ilomantsissa? Kevään aikana
haetaan ideoita rajat ylittävän yhteistyön rahoitukseen. Keskusteluun
johdattelee Timo J. Hokkanen / Pohjois-Karjalan ELY-keskus.
5) Verkostoyhteistyö matkailussa: Mitä se vaatii, mitä se antaa?
Wild Taiga –matkailutoimijaverkosto Kainuusta voitti 2008 Euroopan
komission European Destinations of Excellence –kilpailun Suomessa.
Arviointiryhmä totesi voittajasta: ”Paikallinen arjen kulttuuri ja
elämäntapa on ydin. Paikallista kulttuurista tietoa on hyödynnetty.
Kohde edustaa uudenlaista ja verkostomaista toimintatapaa. Se on
selkeästi organisoitunut ja pyrkii suunnitelmallisesti kohti yhdessä
laadittuja tavoitteita. Kohde toimii kestävällä tavalla suhteessa
ympäristöön ja huomioi ekologista kestävyyttä edistävät toimet.” Mitä
maineeseen nousseelle verkostolle kuuluu nyt? Toimiiko yhteistyö
edelleen? Verkostoa esittelemässä hallituksen varajäsen Urpo Piirainen
EräPiira / Kuhmo.
15.30-16.00

Kevättä kohti
Ekotehokas matkailu -hankkeen kevään toimenpiteet. Yrittäjien
osallistuminen ja hyödyt. Timo J. Hokkanen / Pohjois-Karjalan ELYkeskus.
===========
Tilaisuudessa on paikkoja 40 henkilölle. Ilmoittautumiset 17.2. mennessä:
daisy.silvennoinen@ely-keskus.fi.
Seminaarin järjestävät Ilomantsin kunta, Suomen ympäristökeskus ja ELYkeskus hankkeessa Eco Efficient Tourism (ENPI KA358).
Lisätietoja seminaarista: heikki.hamunen@simana.fi, 0400-350900,
daisy.silvennoinen@ely-keskus.fi
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