Coastal Bootcamp

Lounaisrannikon uudet elämysreitit ja reittien virtuaalioppaat
Teams-webinaari | 9.3.2021 klo 10-12

Webinaarin ohjelma
10.00-10.15 Tervetuloa!

Elämysreittejä lounaisrannikolla -video
Coastal Bootcamp -hankkeesta

10.15-10.30 Elämysreittien ja virtuaalioppaiden tuotantoprosessi
10.30-11.00 Viiden elämysreitin ja virtuaalioppaan esittely
11.15-11.30 Miten hyödynnän elämysreittejä ja virtuaalioppaita yrityksen
toiminnassa? Mia Sinisalo, Valla Outdoors
11.00-11.15 Elämysreittien monikanavainen julkaisu ja kestävä
matkailu - yhteistyö
Archipelago Access -hankkeen
kanssa,
Ira Lahovuo, proj.päällikkö

11.30-11.45 Elämysreitti- ja opasmateriaalien saatavuus ja käyttö
11.45-12.00 Hankkeen kuulumiset ja keskustelua
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Mistä on kyse?

Elämysreittejä lounaisrannikolla |
Upplevelserutten längs sydvästkusten |
Explore the Southwest Coast and Archipelago of Finland
• https://youtu.be/WID9Zwa-x7M
Coastal Bootcamp -hanke 2018-2021/22

• Coastal Bootcamp on maaseuturahaston rahoittama matkailutoimialan kehittämishanke Salossa, Kemiönsaarella, Paraisilla
ja Metsähallituksen Rannikon puistoalueella.
• Hankkeessa yhtenä tavoitteena on tehdä alueellisesti elämyksistä kilpailuvaltti.
• Hankkeen toimenpiteillä mm. edistetään matkailukauden pidentymistä ja tehdään ns. off season -matkailusta entistä
houkuttelevampi.
• Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä koota elämyksellisiä teemareittejä yli kuntarajojen, jotka houkuttelevat matkailijoita
alueelle.
• Toisena toimenpiteenä on kestävän matkailutoiminnan edistäminen alueella.
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Elämysreittien ja virtuaalioppaiden tuotantoprosessi
• Elämysreittien tavoitteet:
•
•
•
•

matkailun elämyspotentiaalin lisääminen uusien teemareittien avulla
osin epäkaupallisia
reitit yli kuntarajojen
uusien sesonkien hyödyntäminen

•
•

Kolme työpajaa vuonna 2019, joihin osallistui hankealueen yrittäjiä ja yhdistysten edustajia
Ideointi + kohderyhmien mietintä + teemareittien jatkojalostus

•
•

Keväällä ja syksyllä 2019 valittiin lopulliset kehitettävät teemareitit
Terävöitettiin teemat ja valittiin lopulliset kohteet

• Työpajoista ideoiksi:
• Ideoista reiteiksi:

• Reiteille virtuaalioppaat:

• erilaisten sovellusten tarkastelu ja valinta: ESRI ArcGIS StoryMaps (Tarinakartta-sovellus) ja Outdoor
Active
• valokuvaukset ja videointia kohteissa, videoeditointi
• tekstien kirjoittaminen, editointi ja stilisointi ja käännättäminen
• pdf-oppaiden taitto
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Viiden elämysreitin ja virtuaalioppaan esittely
Hiljaisuuden tähtipaikat: https://arcg.is/0aqa8m
• Finn lugnet under stjärnhimlen: https://arcg.is/18OOLv
• Spectacular silence: https://arcg.is/qXjzO0
Rannikon uniikit kylät: https://arcg.is/18a1iL0
• Unika byar vid sydvästkusten: https://arcg.is/raPST
• Unique coastal villages: https://arcg.is/u0a910
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Viiden elämysreitin ja virtuaalioppaan esittely
Saarihyppelyt Saaristomerellä: https://arcg.is/1HDHjm
• Öluffa i skärgården: https://arcg.is/meOLK0
• Island hopping in the Archipelago Sea: https://arcg.is/quK8z
Väriterapiaa: https://arcg.is/v1XXq0
• Färgterapi: https://arcg.is/1rL9PH1
• Colour therapy: https://arcg.is/LfO40
Merikotkan kierros: https://out.ac/EAYUH
• Havsörnarnas rutt (tulee kevään aikana)
• Sea Eagle Trail (tulee kevään aikana)
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Monikanavainen julkaisu ja yhteistyö
• ESRI ArcGIS-tarinakartat ja Outdooractive.com

• Metsähallituksen luontoon.fi (kansallispuistot, self-guided tours) ja
Luontopalveluiden Youtube-kanava
• Visit Kemiönsaari, Visit Parainen, Visit Salo, Visit Archipelago
• hankealueen yrittäjien omat sivut

• matkailuyhdistysten, kyläyhdistysten sivut
• sosiaalinen media

• Explorearchipelago.fi (Archipelago Access –hanke)
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Reittija opasmateriaalien saatavuus, käyttö ja tiedot
Virtuaalioppaiden upotus, linkitys ja jakaminen sosiaaliseen mediaan
• Tarinakartta-sovellus (4 reittiä) ja Outdoor Active (1 reitti)
• luontoon.fi / utinaturen.fi / nationalparks.fi (pdf-oppaat)
• Luontopalveluiden Youtube-kanava (tekstilliset videot)

Valokuvien saatavuus
• 7-10 kuvaa/
• Metsähallituksen kuvapankki (Saaristomeren ja Teijon kansallispuisto sekä Lenholm)
• Kemiönsaaren kuvat: sanna-mari.kunttu@kimitoon.fi
• Paraisten kuvat: lena.nykanen@pargas.fi
• Visit Salo: valokuva ja pdf:t – https://visitsalo.fi/ (sanna.lammervo@salo.fi)
• kuvaajan ja oikeuden omistajan nimi mainittava, esim. Saara Saaristoinen/Forststyrelsen
Oppaiden päivitys
• virtuaalioppaiden päivitys: 8/2021 asti paivi.palvimaki@metsa.fi ja tämän jälkeen: rannikko (@) metsa.fi
• Merikotkan kierros -reitin ruotsin- ja englanninkieliset oppaat ilmestyvät kevään aikana
• Merikotkan kierros: Salon osuus suoraan Outdoor Activeen (maija.pirvola@yrityssalo.fi)
• Merikotkan kierros: Paraisten osuus: visit@pargas.fi
• Merikotkan kierros: Metsähallituksen ja Kemiönsaaren osuus paivi.palvimaki@metsa.fi
11.3.2021

8

Coastal Bootcamp -hankkeen kuulumiset
• 8.3. tiedote medialle
• 9.-11.3. webinaarit yrittäjille, yhteistyökumppaneille ja medialle
• teemareittejä lapsille ja lapsiperheille Teijon kansallispuistoon (seppo.iosovellus)
• Kestävä retkeily Teijon kansallispuistossa -webinaari
• Saaristomeren kansallispuiston LAC -kestävyysseuranta
(Limits of Acceptable Change)
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Coastal Bootcamp -hankkeen kuulumiset
• Green Start -matkailun vastuullisuuskoulutus (uusi koulutus) osa I 12.4 klo 13-16 ,
osa II 13.4 klo 13-16 . Ohjelma ja ilmoittautuminen:
https://yrityssalo.fi/tapahtumakalenteri/
• Ota uusimmat digityökalut käyttöön, tehosta yrityksesi löydettävyyttä ja näkyvyyttä netissä,
panosta sisällöntuotantoon. Digivinkit löydät kootusti
osoitteessa: https://yrityssalo.fi/category/ajankohtaista/digivinkit/
Lisää teksti napsauttamalla
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KIITOS!

