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Hankkeen tarve ja tausta  

Tarve Kyliltä kylille aktiviteettihankkeen laatimiseen on syntynyt eri yhteyksissä mm. Savonlinnan 

kaupungin kyläasiain neuvottelukunnan keskusteluissa, Savonlinnan kaupungin lähidemokratia 

hankkeen aloitteissa ja kokoontumisissa, Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toteuttamien kylien 

kehittämishankkeiden työskentelyssä, Savonlinnan kaupungin Tuiketaajamat -hankkeen puitteissa 

sekä Savonlinnan Hankekehitys Oy:n sekä kaupunginjohdon kanssa käydyissä keskusteluissa. 

Kyliltä kylille kehittämis- ja aktiviteettihanke on Savonlinnan kirkonkylät, kylät ja maaseudun 

kattava reittien ja niihin liittyvien opasteiden kartoittamishanke sekä niihin liittyvine palveluineen, 

aktiviteetteineen ja oheistoimintoineen erityisesti alueella vapaa-aikaansa viettävien, lomailevien ja 

alueen luontoliikunta mahdollisuuksista kiinnostuneiden savonlinnalaisten käyttöön.  

Kyliltä kylille aktiviteettihankkeeseen liittyy myös merkittävä perehdytysosuus, jossa kootaan, 

kehitetään ja koulutetaan paikallista kyläopasverkostoa sekä kootaan tarinoita eri kylien historiasta 

ja nähtävyyksistä, joista kootaan perustyö kokonaisuuteen, joka tuotetaan kartta- sekä verkko- ja 

mobiilialustalle. Maaseutumaisemain hyödyntäminen kestävällä tavalla lisää maaseudun veto- ja 

elinvoimaisuutta asumis- ja matkailukohteena.  

Savonlinnalaisen maaseudun kulttuuri- ja luonnonmaisema sisältää useita omaleimaisia alueita, 

joiden hoitaminen ja kunnostaminen vahvistaa alueen identiteettiä ja parantaa viihtyisyyttä 

asumiseen ja tuo uusia mahdollisuuksia matkailun kehittymiseen. Mielenkiintoiset 

kyläkokonaisuudet, kulttuurimaisemat sekä yksittäiset matkailukohteet ja tapahtumat sijaitsevat 

hajallaan ympäri laajaa Savonlinnaa eikä niistä ole saatavilla riittävästi tietoa, jotta matkailijat tai 

lähiseudun asukkaat löytäisivät niihin.  Kylissä ei ehkä tunnisteta oman ympäristön potentiaalia ja 

sen kehittämiseen ei ole riittäviä resursseja. Kylissä on tarve kokonaisvaltaiselle suunnittelulle, 

matkailukohteiden kohentamiselle, monipuoliselle markkinoinnille sekä yhteistyölle muiden alan 

toimijoiden kanssa. 

Hankkeen tavoitteet         

• Hanke kokoaa ja tekee perustyön, josta julkaistaan sähköinen että printtimuotoinen aineisto 

Savonlinnan maaseudun kulttuuri-, luonto- ja eräreiteistä, nähtävyyksistä ja niihin liittyvistä 

tarinoista sekä oheispalveluista, aktiviteeteista ja toiminnoista. Aineisto kootaan alustoille 

yhteistyössä Savonlinnan Hankekehitys Oy:n, Savonlinnan vapaa-aikatoimen sekä Visit 

Savonlinnan kanssa.          

• Lisätä yleistä tietoa turvallisesti liikuttavista kulttuuri-, luonto- ja eräreiteistä sekä näihin 

liittyvistä oheispalveluista, opasteista, aktiviteeteista ja toiminnoista, lisätä niiden piirissä 

toimivien yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden tietämystä toisistaan sekä tehostaa 

maaseutumatkailun yhteismarkkinointia ja verkottumista.          

• Vahvistaa kulttuuri-, luonto- ja eräreittien sekä näihin liittyvistä oheispalvelujen, 

aktiviteettien ja toiminnoista. palvelutuottajien, yritysten sekä toimintojen ja tapahtumien 

järjestäjien mahdollisuuksia saavuttaa entistä laajempia asiakas- ja osallistujajoukkoja. Reitit 

kootaan Savonlinnan kaupungin toimesta Lipas.fi-sivustolle.         
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• Synnyttää hanketyöskentelyn, erityisesti verkottumisen, tuloksena uusia palvelu- ja 

yritysideoita sekä vahvistaa synergiaetuja jo olevien palvelujen, yritystoiminnan sekä 

kolmannen sektorin toimintojen kesken.          

• Vahvistaa aineistossa esiteltävien palvelujen, yritysten sekä kolmannen sektorin yhteistyötä 

uusien maaseutumatkailun, tuotteiden markkinoinnissa ja myynnissä kehittämistoimien 

hankkeistamista ja toteuttamista.         

• Rakentaa yhteistyössä kylien kanssa hankealueen erä-, luonto- ja kulttuurimatkailun 

käyttöön osaava kyläopasverkosto, tälle opasverkostolle kattava tarinallinen opastusaineisto. 

Tarinat liitetään opastauluihin QR-koodilla, jolloin ne ovat luettavissa mobiiliversion kautta.     

• Kehittää tapahtuma/ tapahtumia, jossa kyläyhdistykset tai kylien tuottajat voivat esitellä 

toimintaansa ja myydä tuotteitaan hankkeen puitteissa perustettavalla kylätorilla.          

• Hankkeen keskeisenä tavoitteena on nostaa esille ja parantaa kiinnostusta ja saavutettavuutta 

kylissä jo olemassa oleviin matkailukohteisiin ja tapahtumiin sekä nostaa esille kohteiden 

mahdollisuuksia olla kiinnostavia ja toiminnallisia.  

• Tavoitteena on ohjata ja opastaa kulttuuriympäristön ja matkailukohteiden kunnostamisessa, 

hoidossa ja ylläpidossa. Hankkeessa markkinoidaan kylien kohteita ja palveluita 

matkailijoille kokoamalla tarjontaa yhteen houkuttelevaksi ja helpoksi saataville eri 

viestintä- ja markkinointikanavissa.  

• Hankkeessa on tarkoitus aktivoida kylien asukkaita, yhdistyksiä ja yrittäjiä sekä muita 

yhteistyökumppaneita työskentelemään yhdessä kylien näkyvyyden ja houkuttelevuuden 

lisäämiseksi.  

• Tavoitteena on kehittää ja lisätä kylien elinvoimaisuutta sekä lähi- ja kylämatkailun 

mahdollisuuksia. 

Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa          

• Hanketyöntekijä toteuttaa yhdessä kylien yhdistysten, Savonlinnan kylät ry:n, mukaan 

lähtevien yrittäjien, Kerimäen, Punkaharjun, Savonrannan ja Säämingin kumppanuuspöytien 

sekä Punkaharjun Matkailu ry:n, Savonlinnan Hankekehitys Oy: n ja muiden mahdollisten 

hankekumppaneiden kanssa.          

• Kylien yhdistysten ja yritysten oman alueen soveltuvien reittien, opasteiden, nähtävyyksien, 

oheistoimintojen ja reitteihin liittyvien palvelujen selvittäminen ja koonti alueen kylien 

yhdistyksille kohdistettavalla kyselyllä, palavereilla ja alueellisilla työpajoilla. Toteutus 

kylien yhdistykset, yritykset ja Savonlinnan kylät ry hankkeen työntekijän tuella ja 

ohjauksella.          

• Kaikista toteutusvastuista hankevalmistelun aikana saadaan sitoumukset mukaan lähteviltä 

tahoilta. Sitoumuksien tavoitteena on, että ko.tahot ovat olleet valmiit osallistumaan 

hankkeen tulokselliseen toteutukseen  sekä reittien ylläpitoon edellä esiteltyjen tehtävien 

muodossa.         

• Kootun aineiston tarkastaminen sekä korjaus- ja täydennyssuunnitelmien laatiminen.          

• Reittien opasteiden ja viitoitusten hankintaan ja asentamiseen haetaan erillistä 

teemahanketta Piällysmies ry:lta.          
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• Koulutustilaisuudet aiheesta opasteet ja kyltit sekä maaseutumatkailun mahdollisuudet ja 

tiedonvälitys.          

• Opasteiden ja kylttien toteutus alueen kylien yhdistysten, Savonlinnan kylät ry:n ja 

aihealueeseen liittyvien erikoisjärjestöjen (retkeilyjärjestöt, liikuntajärjestöjä, 

kulttuurijärjestöt) avulla.         

• Reitistöjen, opasteiden ja palveluiden laadukas taso on matkailutuotteen ehdoton vaatimus. 

Se varmistetaan laadukkailla ja standartisoiduilla opasteilla sekä kulutusta kestävillä 

reiteillä.           

• Vuodesta 2019 lähtien Savonlinnan kylät ry on mukana järjestämässä perustettavalla 

kylätorilla maalaismarkkinoiden tapaisia tapahtumia, jossa kylien yhdistykset ja 

kyläyhdistysten alueella toimivat tuottajat voivat esitellä toimintojaan, kylien 

mahdollisuuksia tarjota palvelujaan. 

Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu  

• Kyliltä kylille hankkeen toiminta-alue on koko Savonlinnan kaupunki Piällysmies ry:n 

toimialueella.  

• Hankkeen kohderyhmiä ovat aineiston kokoamisen ja julkaisemisen osalta ennen kaikkea 

hankealueen yhdistykset, yritykset sekä kootun aineiston hyödyntämisen kautta alueella 

matkailevat ja muuten vapaa-aikaansa viettävät kansalaiset.  

• Hankkeen hyödynsaavia ovat omien palvelu- ja tapahtumatoimintojensa esittelyn kautta 

alueen yhdistykset ja yritykset sekä yksittäiset palvelutuottajat. Hyödynsaajia ovat vapaa-

aikansa monimuotoistumisen kautta alueella matkailevat, muuten vapaa-aikaansa viettävät 

kansalaiset sekä alueen asukkaat.  

• Hankeaikataulu on 19 kuukautta 1.5. 2019 - 31.11. 2020 saakka. 

Miten hankkeessa syntyvää toimintaa hyödynnetään? 

• Koottavan aineiston printtiaineiston toteutus ja jakelu sekä aineiston digitalisointi ja 

siirtäminen Visit Savonlinna- ja Lipas. fi-sivustoille, alueen matkailuyrittäjien ja yhdistysten 

kotisivuille yhteistyössä Savonlinnan Hankekehitys Oy:n kanssa.          

• Koottavan aineiston printtiversion jakelupaikkojen kartoituksen ja sopimisen osalta toteutus 

hanketyöntekijä yhdessä kylien yhdistysten, Savonlinnan kylät ry:n, hankekumppaneina 

olevien yrittäjäyhdistysten, Kerimäen, Punkaharjun, Savonrannan ja Säämingin 

kumppanuuspöytien kanssa.         

•  Printtiaineiston toteutuksen ja jakelu sekä aineiston digitalisoinnin ja siirtämisen osalta 

toteutus hanketyöntekijä yhdessä Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n, Punkaharjun 

Matkailu ry:n, ja Savonlinnan Hankekehitys Oy:n sekä alan ammattiosaajan kanssa.          

• Hankkeessa syntyvän materiaalin päivittäminen jää hankkeen päätyttyä Savonlinnan 

kaupungille tai ostopalvelun kautta ulkopuoliselle taholle.          

• Sopimukset kylien yhdistysten kanssa toiminta-alueensa reittien ylläpidosta ja huollosta.          

• Savonlinnan vapaa-aikatoimen kohdeavustukset kylien yhdistyksille reittien, laavujen, 

kotien yms. ylläpidosta ja huollosta. 
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Miten hankkeen toteutumista arvioidaan?  

• Hankkeen toteutumista arvioi hankkeen ohjausryhmä, johon kutsutaan edustus Savonlinnan 

elinkeino- ja vapaa-aikatoimesta, Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:stä, Punkaharjun 

Matkailu ry:stä, Savonlinnan Hankekehitys Oy:stä, Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:stä, 

hankealueen yrittäjäjärjestöistä sekä Kerimäen, Punkaharjun, Savonrannan ja Säämingin 

kumppanuuspöydistä.    

 

Aiesopimukset    

• Maaliskuun loppuun mennessä hankkeen toteuttamiseen sitoutuneita aiesopimuksia on 

yhteensä 12 kappaletta, joista kyläyhdistyksiä yhdeksän (9), Savonlinnan oppaat ry, 

Punkaharjun matkailu ry (27 yritystä) sekä Saimaan eräpalvelu, Oravi. 

Hankkeen aikana sopimustahoja sitoutuu lisää. 

 

 

 

 

 


