ErätysII-hankkeen loppuseminaari
LUONTOMATKAILUN UUDET TUULET
torstaina 10.12.2015 klo 9.00 – 16.00
Hyria koulutus Oy, Uudenmaankatu 249, Hyvinkää
Ohjelma:
9.00-11.00 Hankkeen palaveri








Tavoitteita, joita asetetttiin yhteistyöoppilaitostasolla
o valtakunnallinen laatutyön koulutusmalli ja luontomatkailutuotteen
dokumentoimisväline
o laajennetaan luontomatkailualan työllistymismahdollisuuksia kehittämällä
koulutuskokonaisuus luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämiseksi
luontopalveluissa
o tulosten jalkauttaminen paikallisesti luontomatkailuyritysten tarpeisiin
o valtakunnallinen oppilaitosten verkostoyhteistyö
Tavoitteiden toteutuminen
o tuotekortti laajasti käytössä kaikissa verkostokouluissamme
 tuotekuvaus
 ennakkoinformaatio asiakkaalle
 toteutussuunnitelma
 turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi
 hinnoittelu
 kestävän kehityksen huomioiminen
o kehitelty koulutuskokonaisuus ”erityisosaamiseen perustuva opastaminen”
(avotunturivaellus) ”erityisryhmien opastamiseen luonnossa” (kehitysvammaiset)
sekä ”hyvinvointia luonnosta” (maakävely, metsämieli, hyvinvointianalyysi), jota
pilotoitu verkosto-oppilaitoksissa ja –yrityksissä
o Järjestämme jatkossa yllämainittuihin asioihin yhteisiä koulutustilaisuuksia ja
seminaareja.
Jämsä
o Pegosus ja moniammatillinen luontomatkailutyö yhteistyö on vakiintunut Jämsässä
Tulevaisuuden palvelutarpeiden ennakoiminen
o http://www.tem.fi/files/41896/web_Matkailun_tiekartta_2015_2025_TEM.pdf
LOPPURAPORTTI
o Yhteiseen hankeraporttipohjaan koostetaan oppilaitoskohtaiset raportit
o hankkeen toteutuneet kustannukset 2016 tammikuussa
o loppuraportti koordinaattorille 18.12.2015 mennessä (taloustiedot tammikuussa -16)

Tulevaisuuden pohdintaa



Tuotteistamisen koulutuspaketti
o esim. Koli http://www.paluu.fi/#!luontomatkailu-koulutus-koli/jt2jp
Ohjaajapätevyydet
o lajiliitot ja koulutus (pyöräily, melonta, kiipeily)

12.00 – 12.05 Tilaisuuden avaus
Marja Aalto, koulutuspäällikkö, Hyria koulutus Oy
12.05 - 12.20 ErätysII -hankkeen esittely, Antti Tähkäpää

 Luontomatkailutuotteen dokumentoinnin välineet


tuotekortin esittely seminaariyleisölle
o valmismatkalaki 28.11.1994
o asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista 23.6.2004
o asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta 3.11.2011
o kuluttajaturvallisuuslaki 22.7.2011

 Luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntävät koulutukset


Hyvinvointia luonnosta koulutuskokonaisuus
o huomioidaan palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa luonnon
hyvinvointivaikutukset
o havainnollistetaan asiakkaille luonnon tarjoamat hyvinvointivaikutukset
o opastetaan luontoliikuntalajien fysiologisien perusteiden ja terveysvaikutuksien
hyödyntämiseen



Metsämieliohjaaja – koulutus
o Sirpa Arvonen
o http://www.metsamieli.fi/



Maakävely
o Elontila Ay
o http://www.elontila.fi/p/ohjelmapalvelut.html



Hyvinvointianalyysi
o Firstbeat Oy
o http://www.firstbeat.fi

12.20 – 12.40 Hyvinkään luontomatkailupalveluiden kehittäminen Jari-Heikki Laitinen,
yritysasiamies, Hyvinkään kaupunki
o Polkua luontoon hanke (Silva Sallamaa)
o http://www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-rakentaminen/luonto/polkualuontoon--hanke/
o luontomatkailun aamukahvit viikoittain tiistaisin.
o yhdeksän luontopolkua yhdistetään 28 tahon toimesta (yritykset, seurat,
oppilaitokset)
o yhteismarkkinointisuunnitelma
o stop-over matkailijat aasiasta
o Hyvinkäällä ”hyvä hytinä” luontomatkailun kehittämiseksi
o http://www.eramatkat.com/

12.40 – 13.00 Seikkailupuiston perustaminen Hyvinkäälle 2016
Anne Oksanen, yrittäjä

o
o
o
o
o
o

Sijainti hyvä, 100 km säteellä 3,6 milj. ihmistä (2/3 väestöstä)
Turvalliset seikkailukokemukset puihin rakennetuilla seikkailuradoilla
Monipuoliset oheistoiminnat ja verkostot
Saksalainen Faszinatour rakentaa
info(at)seikkailusveitsi.f

13.00 – 14.15 Luonnon hyvinvointivaikutukset - koulutusesittelyt

Maakävely - Ilkka Aula, Elontila

”Maapallo voi huonosti”
o ymmärtäminen, luontosuhde, tunteminen, löytäminen, uppoutuminen, jäsentäminen,
tunteiden käsittely, oma toiminta
o maakävely menetelmänä:
o elämyksellinen luontoretki/seikkailu
o max. 1,5h
o toimii isomman tapahtuman yhteydessä
o ”peili leuan alle ja metsään”
o ”lilliputtikaukoputki”
o ei rastikävelyä, vaan luontopolku on yksi ”flow”
o kaikki osallistuu
o oppaan rooli erittäin tärkeä
o ”luontokolo”
o ei opeteta, vaan luodaan ilmapiiri flow-tilaan
o yli 8-vuotiaalle
o havaintoherkkyys kasvaa

Metsämieli

”Metsämieli menetelmä kannustaa metsässä oleiluun ja liikkumiseen”
o perustuu viiteen perusteemaan
o luonnon hyvinvointivaikutukset
o rauhoittuminen
o virkistyminen
o lohduttautuminen
o onnellisuuden eväät
o Harjoittelun hyötyjä
o hiljentyminen
o ajatusten tuulettuminen
o elämänvaiheen pohdiskelu
o lumoutuminen
o surun ja huolen keventäminen
o valintojen pohdinta
”Metsä ja mielenharjoittelu” paras kombinaatio hyvinvoinnin parantamiseksi”
Perusaskeleet
1.
2.
3.
4.
5.

Altistu luonnolle
Nauti metsän rauhottavista vaikutuksista
Herkisty aistimuksille ja ole läsnä
Anna metsän selkeyttää tunteitasi
Lataudu ja energisoi

Hyvinvointianalyysi - Antti Tähkäpää, ErätysII -hanke

”yöuni, rentoutuminen, liikunta”
14.45 – 15.55 Luonnossa liikkuminen - koulutusesittelyt
Arktiset avotunturit - Jaakko Heikka, Korpijaakko

”Avotunturivaellukset” http://www.avotunturit.fi/
Padasjoki peruskurssi 16.2-17.2.2016 (Jämsä/Hyria)
Huhtikuu 2016 Kebnekaise 1. vko (omakustannus 500-600euroa).

Pyöräilynohjaajakoulutus - Teemu Tenhunen, JyPS

”forestbiking” voisi olla matkailutuote
pyöräilyohjaajan koulutusta ollaan räätälöimässä mm. erä- ja luonto-oppaille. Kurssi järjestetään
Hyvinkäällä ja Jyväskylässä keväällä 2016. Iltakurssina voisi olla myös Jämsässä, jos saadaan
porukka kasaan.
maastopyöräilyohjaaja koulutusta syksylle Jyväskylässä.
1.
2.
3.
4.
5.

Pyöräilyohjaamisen startti 5h
Pyöräilynohjaaja 50h
maasto-, maantie- tai retkipyöräilyn ohjaaja
freeriderpyöräilyohjaaja
pyöräilykouluttaja

Melonnanohjaajakoulutus ja EPP järjestelmä - Jaakko Mäkikylä, SMSL

EPP2-taitokokeet, max 16.(70€/hlö)
http://www.melontajasoutuliitto.fi/koulutus/melonnan-koulutus/melonnan-taitokokeet/
Melonnanohjaaja, viikonloppu.(vuoden kokemus melonnasta).150e/hlö
http://www.melontajasoutuliitto.fi/koulutus/melonnan-koulutus/ohjaajakoulutus/
kanootti ja kajakki
Veli-Matti Lehtonen, Kuopio
Veli-Matti Lehtonen (avokanoottiopaskouluttaja)
Kuopio, +358 40 586 8064
weltsu.lehtonen@gmail.com
- Ohjaajakurssit, avokanootti, kajakki, koski
- Opaskurssit, avokanootti
Taitokokeet
- 1 taso
- 2 taso avokanootti, kajakki
Jämsässä 5-9/2016 koulutus vireillä.

15.55 – 16.00 Tilaisuuden päätös
Antti Tähkäpää, hankekoordinaattori

