Rautalammin – Konneveden luontomatkailun koordinointihanke

HANKKEEN TILANNEKATSAUS 1.3. – 31.8.2017
Raportoitavalla kaudella hankkeessa on keskitytty verkostoyhteistyön syventämiseen
sekä monipuolisen esitemateriaalin tuottamiseen matkailualueelle. Lisäksi on jatkettu
reitistökartoitusta ja asiakaspolkujen selvittämistä sekä käynnistetty koskien
luokittamista. Sähköisen palvelukansion pilottityö Johku-comin kanssa käynnistyi myös
kevään aikana ja sen avulla saatiin päivitettyä myös Konneveden perinteiset
mökkikansiot.
Hankkeen toimintaa on viimeisen puolen vuoden aikana vaikeuttanut projektipäällikkö
Anne Hyvärisen sairastuminen. Anne jäi sairauslomalle toukokuun 2017 alussa. Hänen
tilalleen ei heti valittu ketään. Heli Tossavainen palkattiin osa-aikaiseksi
projektipäällikön sijaiseksi 22.5. – 30.6.2017 väliseksi ajaksi. Tämän jälkeen heinäelokuun ajan Heli hoiti hankkeessa vain välttämättömimmän eli laskujen asiatarkastukset
ja sähköpostit. Näiden kuukausien ajan projektipäällikkö Rositsa Bliznakova työskenteli
hankkeessa enemmän kuin normaalisti. Heinäkuussa projektipäällikön sijaista haettiin
julkisella hakuilmoituksella Kuntarekryn kautta. 1.9.2017 projektipäällikön sijaisena
aloitti Jani Grönroos. Anne Hyvärisen sairausloman kesto on tällä hetkellä 31.10.2017
asti. Heli Tossavainen tekee hankkeelle vielä tarvittaessa töitä syyskuun aikana, jotta
hankkeen maksatus ja raportointi saadaan hoidettua.
TYÖPAKETTI 1. Yritysten verkostoituminen
Verkostoitumistilaisuuksien järjestäminen:
• 14.3. Tuloa ja hyvää oloa luonnosta –seminaari Konnevedellä Tutkimusasemalla
yhteistyössä Kiehtova maisema –hankkeen sekä JAMKin reitistöhankkeen ja
LuoKSe-hankkeen kanssa (53 hlöä)
• 30.5. Etelä-Konneveden kansallispuiston infopäivä Törmälässä: mukana
Metsähallituksen Maija Mikkola ja Seitsemisen opastuskeskuksen oppaat +
paikallisia yrittäjiä (yht. 16 hlöä)
TYÖPAKETTI 2: Asiakaspolkujen määrittely
JAMKin restonomiopiskelija Riikka Tornberg toteutti työharjoittelunsa yhteydessä
kyselyjä Etelä-Konneveden matkailualueella vieraileville matkailijoille sekä alueen
potentiaalisille asiakkaille. Kyselyt toteutettiin touko-heinäkuun 2017 aikana ja Riikka
käyttää tuloksia osana omaa opinnäytetyötään. Matkailualueella olevia asiakkaita
lähestyttiin porttikyselyillä, joita tehtiin Vuori-Kalajan laavulla. Kyselyjen tavoitteena
oli mm. selvittää, mistä alueelle tulevat matkailijat ovat lähtöisin, kauanko he viettävät
alueella aikaa ja mistä he ovat saaneet tietoa alueesta. Ns. sisäänheittokyselyjä
potentiaalisille matkailualueen asiakkaille tehtiin Suonenjoella Koskelossa ja
Äänekoskella Hirvaskankaalla. Sisäänheittokyselyillä selvitettiin alueen tunnettuutta ja
houkuttelevuutta. Lisäksi tehtiin tapahtumakyselyjä Erämelonnan SM-kisoissa
Konnevedellä sekä Konnekosken melontanäytöksessä Rautalammilla 20.5.2017.
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Kyselyjen tuloksista valmistuu kooste lokakuussa. Palautelinkki on välitetty QR-koodina
ja linkkinä karttojen ja opastekylttien kautta. Kysely sijaitsee myös hankkeen
verkkosivuilla osoitteessa http://etela-konnevesi.fi/palaute/ ja se on jatkuvasti auki.
Rautalammin kunnan uusi kesäasukaskysely toteutettiin kevään ja kesän 2017 aikana.
Kyselyyn oli mahdollista vastata joko paperilla tai sähköisesti kunnan nettisivujen
kautta. Kyselyjä postitettiin toukokuussa alueen kesäasukkaille 1382 kpl. Lisäksi
kyselyyn oli mahdollista osallistua VASTAn järjestämässä kesäasukkaiden tapaamisessa
1.7.2017.
Asiakaspolkua on myös raportointiaikana selvitetty eri kansainvälisten ryhmien
vierailuiden yhteydessä. 13.5.2017 palautetta on kerätty kansallispuistoretken
osallistujilta (maahanmuuttajia; Suomi 100: Suomi uusin silmin -hanke) ja 31.5.2017
Konneveden lukion vierailta (IMAILE -hanke). Palaute on kerätty paperillisilla
lomakkeilla.
Koordinointihankkeen projektipäällikkö Rositsa Bliznakova on kerännyt
asiakaspalautetta myös Konnevesi Cross Run tapahtuman yhteydessä 1.7.2017
(paperilliset lomakkeet).
TYÖPAKETTI 3: Palveluiden kehittäminen
Kesällä koordinointihanke on toteuttanut laajan pilotoinnin yhteistyössä
Metsähallituksen ja Visit Finlandin kanssa. Teemana oli Metsähallituksen ehdottama
uudenlainen ”kalastus & vaellus” -konsepti, jonka avulla Etelä-Konneveden
monipuolisia matkailupalveluita nostetaan esille ja profiloidaan kansallispuisto. Kalastus
& vaellus -toimenpiteet esitetään erillisessä raportissa.
Koordinointihanke on laajentanut kesän viikko-ohjelmakonseptia tarjoamalla tänä
vuonna aktiviteettien viikko-ohjelmaa myös englanniksi, saksaksi ja venäjäksi. Viikkoohjelman julkaiseminen myös aikaistettiin – viikko-ohjelma oli esillä suomeksi ja
englanniksi jo Matkamessuilla tammikuussa. Viikko-ohjelma paitsi sähköisenä ja
paperillisena esitteenä oli esillä myös pöytätablettina / tarjottimen alustana.
TYÖPAKETTI 4: Vesistöjen hyödyntäminen
Hanke toteutti toukokuussa Konnekosken melontanäytöksen 20.5.2017 yhteistyössä
Pieksämäen Kanoottiseuran kanssa. Tapahtuma seuraamaan saapui runsaslukuinen
yleisö n. 100 henkeä. Melontanäytös kuvattiin hankkeen toimesta.
Alueen melontareittien kartoitusta jatkettiin yhteistyössä Petri Sutisen kanssa. Sutinen
kävin kesän aikana alueella melomassa ja hän tekee reittiselostuksen Konneveden
koskista ja reittiehdotelmia mm. Kerkonkosken kierroksesta. Yhteenveto työn tuloksista
tehdään yhteistyössä alueen melontayrittäjien ja hankkeen kanssa marraskuussa.
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TYÖPAKETTI 7: Digitaalisuuden, sähköisten järjestelmien ja uusien
markkinointikanavien löytäminen ja pilotointi
13.3. järjestettiin Johku Kickstart –koulutus, jonka tarkoituksena oli opastaa alueen
matkailuyrittäjiä Johkun hyödyntämiseen sähköisenä myyntikanavana. Koulutukseen
osallistui alueen yrittäjiä ja yritystoimintaansa aloittavaa henkilöä.
Kevään aikana aloitettiin Etellä-Konneveden sähköisen palvelukansion kokoaminen
yhteistyössä Johkun kanssa. Palvelukansion kokoaminen tehtiin paikkakuntakohtaisesti,
sillä Konneveden yritykset halusivat toteuttaa Johku-alustan kautta oman perinteisen
mökkikansion päivityksen paperitulosteina. Konneveden palvelukansion toteutuksesta
vastasi Tiimiakatemian opiskelija Aleksi Suomala. Hän jatkaa sähköisen version
päivittämistä vielä syksyn aikana. Rautalammin palvelukansion perustamisen ja tietojen
syöttämisen aloitti Savon ammatti- ja aikuisopiston tietotekniikan opiskelija Markus
Matilainen työharjoittelunsa yhteydessä touko-kesäkuussa. Jatkossa on tarkoitus perustaa
Etelä-Konneveden palvelukansio, johon poimitaan matkailijoita kiinnostavat palvelut
molemmista kunnista.
Retkipaikan kanssa sovittu sisältöyhteistyö jatkuu edelleen. Sovituista 10 blogijutusta on
toteutettu 3 kpl.
Kesälle 2017 koordinointihanke on muokannut etela-konnevesi.fi -verkkosivuja siten,
että etusivusta löytyy pikalinkit matkailijoille. Näin verkkosivut palvelevat matkailijoita
hieman paremmin.
TYÖPAKETTI 10: Tutustumiskäynnit matkanjärjestäjille
Kalastus & vaellus -pilotoinnin yhteydessä toteutettiin hankkeen toinen
matkanjärjestäjän tutustumismatka Etelä-Konnevedellä. Kohderyhmä oli venäläiset
kalastusmatkojen järjestäjät (matkatoimistot) Pietarista ja Moskovasta. Lisätietoa
erillisessä raportissa.
TYÖPAKETTI 11: Uusien vetovoimaisten luontomatkailutapahtumien suunnittelu
ja koordinointi
19. - 21.5.2017 oli tarkoitus toteuttaa Törmälässä Retkehetket –tapahtuma, jonka
järjestäjänä oli luontomatkailun konsultointiin erikoistunut Mantteli Oy.
Koordinointihanke osallistui tapahtuman suunnitteluun. Tapahtuma kuitenkin peruuntui
Mantteli Oy:n aikataulu- ja sponsoriongelmien takia. Retkihetket-tapahtumaa esitettiin
Etelä-Konneveden osastolla Matka 2017–messuilla. Retkihetket-tapahtuman toteutus
siirrettiin syksyyn 2017, mutta Mantteli Oy:ltä ei ole tiedottanut asiasta mitään.
TYÖPAKETTI 12: Retkeilyreittien suunnittelu
Alueelle kartoitettiin kaksi uutta melontareittiä: Kodanovisen melontareitti (lähtöpiste
Hanhitaipaleen satama Rautalammilla) ja Silmutsaaren kierros (lähtöpiste Häyrylänranta
Konnevedellä). Melontareitit on viety Retkikartalle. Kaikista matkailualueen
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melontareiteistä teetettiin alkukesällä A4-kokoiset kaksipuoliset reittiesitteet (9 kpl).
Esitteitä painatettiin 500 kpl/esite. Reittiesitteet ovat saatavilla sähköisessä muodossa
osoitteessa http://etela-konnevesi.fi/luontomatkailun-koordinointihanke/melontareitit/.
Hankkeessa on lisäksi laadittu turvallisuussuunnitelmat neljälle melontareitille.
Matkailualueen palvelujen paremman saavutettavuuden takaamiseksi teetettiin kevään
2017 aikana repäisykartat Rautalammin ja Konneveden kuntakeskuksista. Karttoihin
koottiin matkailijan kannalta alueen tärkeimmät palvelut. Rautalammin kartan
toteutuksessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Rautalammin museon ja kunnan kulttuuritoimen
kanssa. Siten kartalle lisättiin keskustan läheisyydessä kulkevan Kulttuurimaisemiareitin pisteet. Näihin pisteisiin tehtiin myös kiinteät opastaulut, joiden
taittokustannuksiin hanke osallistui. Konneveden kartan toteutuksessa osallistuivat
projektipäällikkö Rositsa Bliznakova sekä Konneveden kotiseutuyhdistys (Reijo
Rantanen). Koordinonitihanke on pitänyt kartta- ja kesäesitepalaveria Kurkiniemen
Pöytäkalliossa 11.4.2017 (osallistujat: Anne Hyvärinen, Rositsa Bliznakova, Markus
Tiihanoff, Johanna Mykkänen, Sari Hintikka-Varis, Hannu Korhonen).
TYÖPAKETIT 13-16: liittyen alueen vesistöjen syväluotaukseen, virallisten
venereittien lisäämiseen ja Konnekosken entisöintiin
Rautalammin kunnan hallinnoima Etelä-Konneveden kansallispuiston vesistömatkailun
mahdollistaminen –hanke on käynnistynyt heinäkuussa 2017. Hankkeen tavoitteena on
valmistella Konnekosken entisöintiä sekä mahdollista kanavan rakentamista alueelle.
Tarpeesta tehdä syvyysluotauksia Etelä-Konnevedellä ja Hankavedellä ja lisätä virallisia
venereittejä on keskusteltu eri tapaamisissa, missä koordinointihanke on ollut mukana tai
esillä, mm. eri seminaareilla, tapaamisissa kansanedustajien kanssa, ELY -keskusten
edustajien kanssa jne. Tähän asti ei ole löydetty sopivaa mallia, miten asiaa edistetään.

TYÖPAKETTI 17: Luodaan malli kuntien uudenlaisille matkailuneuvonnoille
sesonkiaikoina
Kesällä 2017 Konneveden kunnan matkailuneuvonta oli perinteisesti Galleria Kävyssä.
Rautalammin kunta teki sopimuksen matkailuneuvontapalveluista Arttelin kanssa.
Koordinointihanke piti 29.6.2017 matkailuneuvojille perehdytyspäivää. Käsiteltiin
matkailu-uutuuksia, vaikeita asiakastilanteita ja kysymyksiä ja tutustuttiin alueen
karttaan ja esitemateriaaleihin. Näin molemmat asiakaspalvelupisteet saivat samanlaista
tietoa ja pystyi kesällä opastamaan matkailijoita yhdenmukaisesti. Infotilaisuuteen
osallistui myös Maija Mikkola Metsähallituksesta.
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TYÖPAKETTI 20. Koordinoidaan alueen kehittämistä yhdessä eri toimijoiden
kanssa
Alueen matkailullista kehittämistä on edistetty koordinointihankkeen toimesta
seuraavilla toimenpiteillä:
Yhteistyön laajentaminen ja vahvistaminen:
• 15.3.2017 projektipäällikkö Rositsa Bliznakova on edustanut
koordinonitihanketta Rural Finland Keski-Suomen alueellisessa tapaamisessa
Jyväskylässä. Maalis- ja huhtikuun vaihteessa hanke on toimittanut Rural Finland
valtakunnalliselle koordinointihankkeelle tietoja Etelä-Konneveden
kehitysvaiheesta ja hankkeiden hyvistä käytänteistä.
• ELY-keskuksen järjestämä tapahtuma ”Robotit tulevat” Lapunmäen koulussa
21.3.2017 (Rositsa Bliznakova)
• 18.4.2017 Maaseudun matkailun kehittäjien tapaaminen ja 19-20.4.2017
Valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari (sis.
retken), Ruka (Rositsa Bliznakova ja Anne Hyvärinen)
• 21-22.4.2017 Kotimaan matkamessut, Tampere, ja tapaaminen MediaMapsin
kanssa (Rositsa Bliznakova)
• 21-22.4.2017 Metsämme -messut, Jyväskylän Paviljonki – hanke ja alue on
esitetty materiaalina
• 27.4.2017 VVV-hankkeen infotilaisuus valmismatkalakikoulutuksesta,
kouluttajana Ulla Huovinen (osallistunut Rositsa Bliznakova)
• 10.5.2017 tapaaminen Keski-Suomen matkailukoordinaattori Leena Pajalan
kanssa Jyväskylässä (Rositsa Bliznakova)
• Biosfäärieminaari 18.5.2017 Jyväskylässä (Rositsa Bliznakova)
• Konneveden koskien VilliTaimen Pro statuksen vastaanottaminen, 31.5.2017
Siikapirtti (Rositsa Bliznakova)
• Rautalammin yrittäjien aamiainen, 1.6.2017 Törmälässä (Rositsa Bliznakova)
• 5-6.6.2017 MMM:n järjestämä Valtakunnallinen saaristo-, rannikko- ja
vesistöseminaari, Korpilahti (Rositsa Bliznakova)
• Pohjois-Savon matkailutoimijoiden tapaaminen Kuopiossa 7.6.2017 (Heli
Tossavainen)
• Häyrylänrannan avajaiset (yrittäjien järjestämät) ja sen yhteydessä tapaaminen
Metsähallituksen Tuula Pohjalaisen kanssa ja alueen esittely, 10.6.2017
Konnevesi (Rositsa Bliznakova)
• 14.6.2017 Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Pasi Patrikaisen vierailu
Konnevedellä (Rositsa Bliznakova)
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16.6.2017 Keski-Suomen maakuntahallituksen kokous ja risteily, Konnevesi
(Rositsa Bliznakova)
17.6.2017 Lapinsalon avajaiset (Rositsa Bliznakova)
7.7.2017 Konneveden kesäasukasilta (Rositsa Bliznakova)
7.7.2017 Opiskeljäjärjestö Keskisuomalaisen osakunnan vierailu Konnevedellä
(Rositsa Bliznakova)
Savottamarkkinat 8.7.2017, Konneveden kunnan teltta (Rositsa Bliznakova)
20.7.2017 Kansanedustaja Anne Kalmarin vierailu Konnevedellä (Rositsa
Bliznakova)
11.8.2017 Sisä-Suomen Lehden järjestämä Äänekosken Elorieha – hankkeen ja
alueen on edustanut Konneveden kunnan matkailuneuvojat (projektipäällikkö
Rositsa Bliznakovan loma-aikana)
Koordinointihanke on jatkuvassa tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Savon Outdoors
Finland -esiselvityshankkeen ja Keski-Suomen reitit maailmankartalle (Outdoors
Finland) -hankkeen kanssa. Koordinointihanke on tiedottanut reitistöhankkeiden
tulevista toimenpiteistä Etelä-Konneveden yrittäjille. Projektipäällikkö Rositsa
Bliznakova on osallistunut Keski-Suomen hankkeen valmennuksissa 3-4.5.2017
Jyväskylässä ja 31.5.2017 Laukaassa seuraamassa reitistöhankkeen työtä
Konneveden reittien osalta (Seitsemän kosken melontareitti ja Haukisaaren
kierros). Yhteistyö näiden reitistöhankkeiden kanssa on erittäin tärkeä, koska
näin Etelä-Konnevesi on myös yhteistyössä Visit Finlandin kanssa (Outdoors
Finland on Visit Finlandin ohjelma).
Yhteistyö Metsähallituksen ja VisitFinlandin kanssa käynnistetty huhtikuussa
Kalastus&vaellus -testauksen osalta. Asiasta erillinen raportti.

Uusien hankkeiden suunnittelu ja hankeaihioiden kartoitus:
• Koordinointihanke tekee jatkuvasti yhteistyötä molempien teknisten toimien
kanssa. Keväällä ja kesällä 2017 projektipäällikkö Rositsa Bliznakova on
avustanut Konneveden kunnan investointi- ja reittien kunnostushankkeiden
aikaansaamista kartoittamalla matkailullisesti merkittäviä paikkoja ja reittejä
sekä niiden opastevarustusta ja opastetarpeita. Sen yhteydessä on toteutettu mm.
seuraavat käynnit: 10.3.2017 Silmutsaari, 12.6. Neituri ja Kivisalmi, 27.6.
Häähnintupa, 30.6. Hakolanranta, 15.8. Neiturin juoksuhaudat. Lisäksi yhdessä
Rautalammin teknisen toimen, Konneveden teknisen toimen ja Metsähallituksen
kanssa on koordinoitu alueen opastetaulujen uusiminen. Tämä toimenpide alkoi
jo heinäkuussa 2016. Uusien opastetaulujen sisältö, graafinen suunnittelu ja
toteutus painotuotteena koordinoitiin kaikkien toimijoiden välissä. Opastetaulut
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•

toimitettiin 28.7.2017 ja suurin osa niistä pystytettiin elokuun puoleenväliin
mennessä. Tyyrinmäen opastetaulu tarvitsee ensin rungon rakentamista, joten se
pystytetään Rautalammin kunnan teknisen toimen mukaan marraskuussa 2017.
Konneveden kunta on ilmoittanut muidenkin matkailullisesti merkittävien
opastetaulujen uudistamistarpeista, jossa koordinointihanke voi auttaa
verkostonsa kautta.
Koordinointihankkeen suunnittelema Ruokaelämyksiä-yritysryhmähanke sai
myönteisen rahoituspäätöksen 24.2.2017. Hankkeessa on mukana viisi ruoka- ja
majoituspalveluja tarjoavaa yritystä Rautalammilta ja Konnevedeltä. Hankkeen
hyväksytty kustannusarvio on 57 790 e. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa
toteutukseen 31.5.2018 asti. Ruokaelämyksiä-hankkeen osa-aikaisena
koordinaattorina toimii Heli Tossavainen.
Koordinointihankkeen suunnittelema Suomi 100 – Suomi uusin silmin: 100
kuvaa Suomen luonnosta -hanke sai maaliskuun lopussa myönteisen
rahoituspäätöksen Keski-Suomen liitosta. Hankkeelle on myönnetty 1000€, kun
kokonaisbudjetti on 6000€. Loppurahoitus varmistivat Konneveden kunta ja
Rautalammin kunta. Koordinointihanke ei osallistu rahallisesti Suomi 100
hankkeen toteutuksessa. Projektipäällikkö Rositsa Bliznakova on ollut mukana
Suomi 100 hankeen retkellä 13.5.2017 esittelemässä kansallispuistoa ja
keräämässä palautetta asiakaspolun selvittämiseksi. Rositsa on myös sopinut
paikallisten toimijoiden kanssa drive-through kesänäyttelyn pystyttämisestä
19.6.2017, koska se lisäsi alueen ja näyttelyn kohteiden matkailullista arvoa ja se
oli samalla uudenlaisen tapahtuman testausta.
e-Kansallispuisto -hanke on Pohjois-Savon ELY-keskuksen käsittelyssä. ELYkeskus on pyytänyt lisäselvityksiä, joita käsitellään Rautalammin ja Konneveden
kunnissa vieläkin. ELY-keskksen kutsulla 16.5.2017 koordinointihankkeen
projektipäällikkö Rositsa Bliznakova osallistui palaveriin e-Kansallispuisto hankkeesta, missä olivat myös Juha Jokitalo, Risto Niemelä, Iiro Lyytinen, ELYkeskusten (Pohjois-Savo ja Keski-Suomi) ja Metsähallituksen edustajat.

Mediayhteistyö ja alueen näkyvyyden ja tunnettuuden nostaminen:
• 16.3.2017 Laukaa-Konnevesi Lehti uutisoi Tuloa ja hyvää oloa luonnosta luontomatkailuseminaarista
• Äänekosken matkailukehittämishankkeen päällikkö Outi Raatikainen on
kirjoittanut Sykettä -hankkeen blogiin talvella toteuttuneesta Puun tarina tutustumismatkasta
• 5.4.2017 Sisä-Suomen Lehti on uutisoinut Ruokaelämyksiä -hankkeen alusta
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Partioaitan 365-lehti uutisoi kevät-kesä -numeroissaan Suomi 100 -hankkeen
kansallispuistoretkestä
26.4.2017 Pikkukaupunkilainen uutisoi Suomi 100 -hankkeen
kansallispuistoretkestä
31.5.2017 Konneveden koskien VilliTaimen Pro -statuksen saamisen yhteydessä
projektipäällikkö Rositsa Bliznakova on osallistunut YLE Jyväskylän
haastatteluun (tv+radio)
15.6.2017 YLE Kuopion radiohaastattelu Etelä-Konneveden kansallispuistosta
Hankavedellä (Rositsa Bliznakova ja Jouko Korhonen)
21.6.2017 Laukaa-Konnevesi Lehti uutisoi Lapinsalon avajaisista (”joulupukin
kesäpaikka”)
yhteistyössä Konneveden kunnan ja Metsähallituksen kanssa YouTubessa
julkaistiin video Lapinsalosta joulupukin kesäpaikkana:
https://www.youtube.com/watch?v=cca-OD4llJo

•

•

•
•
•
•

Bloggaaja Liisa Nygård (”Routes and Trips”) kävi Etelä-Konnevedellä
heinäkuun alussa ja sen jälkeen teki Facebook ja Instagram julkaisuja sekä
kirjoitti blogikirjoituksen käynnistään. Koordinointihanke koordinoi vierailua
sekä vaikutti kirjoituksen sisältöön (niin että vältetään asiavirheitä). Tämä
yhteistyö oli erittäin tärkeää, koska se tuotti informaatiota Etelä-Konnevedestä
enganniksi (tietoa englanniksi alueesta muuten on erittäin harvinaista) ja koska se
oli suositun blogin harvinaisia julkaisuja Suomesta ylipäätään, joka nostaa alueen
Suomen huippukäyntikohteiden tasolle.
Koordinointihanke on tuottanut ja julkaissut YouTubessa englanninkielinen
video ”Fishing and hiking in Southern Konnevesi” heinäkuun lopussa:
https://www.youtube.com/watch?v=mh8eIrPnx3c&t=34s Elokuun
puolessavälissä julkaistiin myös venäjänkielinen video (sama sisältö, otsikko
venäjäksi ” Рыбалка и походы в Южном Конневеси”):
https://www.youtube.com/watch?v=0R2xG9EFsu4&t=2s
16.8.2017 YLE Kuopion radiohaastattelu Kalastus&vaellus -testauksesta
18.8.2017 Keski-Suomen matkailun uutiskirjeessä maininta Kalastus&vaellus testauksesta
25-31.8.2017 Venäjän huippusuositun Kalastus&Metsästys -kanavan vierailu ja
kuvaukset Etelä-Konnevedellä
31.8.2017 Laukaa-Konnevesi uutisoi Kalastus&vaellus -testauksesta ja venäjän
mediaryhmän vierailusta
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Rautalammin – Konneveden luontomatkailun koordinointihanke

•

•

Pohjois-Savon tiedotushanke HighwaySavo on julkaissut tietoa
koordinointihankkeesta omassa lehdessä, joka oli mm. jaossa
Maaseutuparlamentissa 1.9.2017 (suomeksi ja englanniksi).
4.9.2017 Keskisuomalainen ja Savon Sanomat uutisoivat Kalastus&vaellus testauksesta ja venäjän mediaryhmän vierailusta

Alueen muu matkailullinen kehittäminen:
• Matkailustrategiapalaveri 20.3.2017 Konnevedellä (osallistuneet: Juha Jokitalo,
Risto Niemelä, Iiro Lyytinen, Saija Kommers, Rositsa Bliznakova, Anne
Hyvärinen)
• tapaaminen Ideavuo -brändäysfirman kanssa 12.5.2017 Konnevedellä
(osallistuneet: Juha Jokitalo, Rositsa Bliznakova)
• tapaaminen viestintätoimisto Pensan kanssa 9.6.2017 (osallistuneet: Rositsa
Bliznakova, Saija Kommers, Juha Jokitalo)
• Etelä-Konneveden postikorttien tuottaminen ja tilaus (kesäkuussa): 10 erilaista,
ensin 100 kpl/kortti, lisätilaus 200 kpl/kortti
Hankkeen maksatukset:
•
maksatushakemus ajasta 1.9.2015-31.8.2016 laitettu vireille 29.11.2016,
maksatusta odotetaan
•
maksatushakemus ajasta 1.9.-31.12.2017 laitettu vireille 3.7.2017, maksatusta
odotetaan
•
maksatushakemus ajasta 1.1.-30.6.2017 parhaillaan valmistelussa

Yhteyshenkilöt:
Jani Grönroos

Rositsa Bliznakova

(Anne Hyvärisen sijainen)

Heli Tossavainen
(Anne Hyvärisen sijainen kesä 2017)

puh. 040 621 1620
puh. 040 621 0253
puh. 0400 424 255
jani.gronroos@rautalampi.fi rositsa.bliznakova@konnevesi.fi heli.tossavainen@rautalampi.fi
www.etela-konnevesi.fi
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