MATKAILUTYÖPAJAT
tiistaina 15.3.2022
klo 12–16

Nämä työpajat (3 kpl) on tarkoitettu monenlaisille matkailutoimijoille, kuten yrityksille ja
yhdistyksille, oppaille, elämysten tuottajille ja tapahtumien järjestäjille, jne.
Työpajat ovat jatkoa ”Retki kylään tekee hyvää” – webinaarille, mutta työpajoihin voi mainiosti
osallistua, vaikka ei olisi osallistunut aikaisempaan webinaariin.

1) RETKEILYREITTIEN SUUNNITTELU JA TURVALLISUUS
– työpaja heille, jotka haluavat kehittää omaa retkeilyreittiään, kyläpolkua tms. kaikille
avointa luontokohdetta ja parantaa reittien toimivuutta, turvallisuutta, tavoitettavuutta,
näkyvyyttä, yms.

2) TUOTTEISTUSTA
MATKAILUTUOTE

KEHITTÄMÄLLÄ

PAREMMIN

MYYVÄ

– työpaja heille, jotka ovat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa
matkailutuotteiden kokoamisessa, paketoinnissa, tuottamisessa, markkinoinnissa ja
myynnissä. Kyseessä voi olla vaikka retkipaketti, ohjelmapaketti, tms. yhteisen tuotteen
kehittäminen.

3) MATKAILUTUOTTEET JA REITISTÖT MUKAAN SÄHKÖISEEN VIRMAKARTTAAN / Virtuaalinen työpaja varsinaissuomalaisen VIRMA-karttapalvelun
käyttämisestä ja kohteiden lisäämisestä kartalle
– työpaja heille, jotka haluavat kehittää oman kohteen (reitti, palvelu, matkailukohde)
saavutettavuutta, jotta oma tuote löytyy sähköisiltä kartoilta.
Työpajoissa asiantuntijat kertovat omasta näkökulmastaan kehittämisteemoista, tehdään
käytännön harjoituksia ja annetaan ohjausta osallistujien omien kohteiden / tuotteiden /
palveluiden kehittämiseen, tuotteistukseen ja saavutettavuuteen.
Ota työpajaan mukaasi oma tietokone, niin onnistuu harjoitukset paikan päällä.
Kaikki työpajat ovat maksuttomia ja niihin ilmoittaudutaan etukäteen – lomake löytyy tämän linkin
takaa: https://bit.ly/3r7PVVK . Voit osallistua kerralla vain yhteen työpajaan, mutta työpajoista
tehdään tallenteet ja saat työpajojen materiaalit ilmoittamaasi sähköpostiin.

AIKATAULUT JA TYÖPAJOJEN OHJELMAT 15.3.2022
TYÖPAJAT 1 + 2 LIEDON KUNNANTALOLLA (Kirkkotie 13, Lieto)
TYÖPAJA 3 VIRTUAALISENA
klo 11:30 –
12:00

Kahvit alkuun ja tervetuloa työpajoihin.
o Työpajat 1 + 2 toteutetaan paikan päällä Liedon kunnantalolla ja niihin otetaan
paikan päälle max 15 hlöä/työpaja + muille kiinnostuneille mahdollisuus osallistua
Teams-yhteydellä.
o Työpaja 3 on virtuaalinen ja toteutetaan vain Teams-yhteydellä.

TYÖPAJA 1.

TYÖPAJA 2.

klo 12:00
– 14:00

Miten hyvä retkeilyreitti
suunnitellaan? Miten sinun nykyinen
retkeilyreittisi toimii?

Miten tehdään yhteisellä tuotteistuksella
myytävä (luonto)matkailutuote?

Työpajojen
vetäjät

o
o

o

Teemat /
pääasiat
työpajassa

o

o
o
o

14:00 –
14:15
14:15 –
15:45
15:4516:00

Tapio Hartikainen
Jouko Parviainen

o
Onko reittisi saavutettavuus kunnossa – o
ennakkotiedot netissä, kartalla ja
käytännössä maastossa?
o
Retkeily/vaellusreittien ylläpito – kuka
hoitaa, vastaa ja mistä asioista?
o
Turvallisuus reiteillä sekä lupa-asiat
Turvallisuus ohjelmapalveluissa o
turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen
läpikäynti, suunnittelu ja valmistelu
o
asiantuntijan johdolla

Eija Martti, matkailuopas / Loimaan seudun
matkailuoppaat ry
Kirsi Viitala, matkatoimisto Matka-Viitala Oy
Mitä pitää huomioida, kun suunnitellaan ja
kootaan yhteisiä matkailutuotteita?
Yhteistyö matkailutoimijoiden / kylien /
yrittäjien kesken?
Mitä tarkoittaa myyntiprovisio, kenelle
maksetaan provisiota ja miten paljon?
Opastettu retkipaketti ryhmälle, mitä tulee
huomioida?
Sisällön tuottaminen, tiedottaminen,
(markkinointi) – kenen tehtäviä ne ovat?

TAUKO – Iltapäiväkahvia ja hedelmiä tarjolla Liedon kunnantalolla työpajoissa.
Työpajat jatkuvat – käytännön harjoituksia, omien kohteiden ja tuotteiden kehittämistyötä,
yhteistyötä, OTA OMA TIETOKONE MUKAASI!
Työpajojen päättäminen ja loppusanat.

TYÖPAJA 3.
klo 12 - 16

TOTEUTETAAN VAIN VIRTUAALISENA Teams-yhteydellä.
Löytyykö kohteesi sähköiseltä VIRMA-kartalta? Miten saadaan luontoreitit ja
paikalliset palvelut paikalleen VIRMA-karttapalveluun?

Työpajan
vetäjinä

VIRMA-karttapalvelun tiimi / Natalia Räikkönen ja Maiju Kähärä

Mitä
työpajassa
tehdään?

VIRMA-KARTTAPALVELUN TOIMINTA
OMIEN KOHTEIDEN MERKINTÄ VIRMAo Miten hyödynnät sähköistä
KARTTAAN
karttapalvelua toiminnassasi?
o Käytännön harjoituksia tehdään ohjatusti
o Karttapalvelun tunnuksien luonti
omalla tietokoneella
o Kuka huolehtii reittimerkintöjen
o Löytyykö reittien varrelta palveluita –
viemisestä kartalle, korjauksista, tietojen
miten ne on merkitty kartalle?
tarkastuksesta?
o Miten reittisi ja kohteesi – kuten kahvila,
o Kenellä on oikeus päivittää tietoja?
mökki, kylätalo, sauna, uimaranta, tms.
näkyy kartalla?

Työpajat järjestää Outdoor Leader-hankkeet yhdessä. Lisätietoja hankkeista Youtubesta täältä yhteiseltä
kanavalta: https://www.youtube.com/channel/UCci3_2_lj2439MpFeDpVF-A/about
Työpajoista lisätietoja/ Taina Simola – taina.simola@jokivarsi.fi

