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Kansainvälinen elinkeinojen kehittämishanke

Hankekumppanit

• LAG Outokaira tuottamhan ry

• LAG Cserhátalja LEADER Egyesület, Unkari, 

lead partner

• LAG Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Viro

Muuttolintujen mukana luontoon



TAVOITE:

Luonto- ja lintumatkailun edistäminen kunkin 

toimintaryhmän alueella sekä alueiden välisen 

yhteistyön edistäminen

KOHDERYHMÄ:

Matkailutoimialalla toimivat yrittäjät ja heidän 

sidosryhmänsä, lintuharrastajat, lintubongaajat, 

luontomatkailusta kiinnostuneet, alueen kylissä 

toimivat järjestöt, alueen nuoret

Tavoite ja kohderyhmä



• Hankkeen käynnistyskokous Unkarissa 26.-

29.6.2014

• Opintomatka Unkariin 9.-13.10.2014

• Opintomatka Viroon 27.-30.11.2014

• Linturetket yhteistyössä Lapin lintutieteellisen 

yhdistyksen ja Kemi-Tornion lintuharrastajat 

Xenus ry:n kanssa

• Lintumatkailuilta

• Outokairan alueen retkeilyn ja luontomatkailun 

kannalta mielenkiintoisten kohteiden 

kokoaminen sähköiseen muotoon verkkoon

Mitä hankkeessa on tehty?



Opintomatka 

Unkariin 

9.-13.10.2014



• Sijainti lähellä Cserhatin vuoristoa ja Slovakian 

rajaa

• Alueella maataloutta, hedelmäntuotantoa

• Alueella käy lintuharrastajia, valokuvaajia sekä 

perhosten ja hyönteisten keräilijöitä

• Alue tunnettu metsistä – tarjoavat 

ekomatkailuun sopivia reittejä, mm Marian 

pyhiinvaellusreitti

Cserhátaljan leader-alue





Matkailun kehittäminen paikallisista lähtökohdista: 

luonto, kulttuuri, vuoden kiertokulku, paikallinen 

tuotanto

• Erilaiset vuoden kiertoon liittyvät tapahtumat 

ja festivaalit, esimerkiksi omenankukka-, 

sadonkorjuu- tai ”Singing Forest” festivaalit

• Lähellä tuotettuja raaka-aineita ravintoloissa 

ja myynnissä: hunaja, salami, villasian 

silava, yrtit, hillot, mehu

Kokemuksia ja ideoita



• Kodinomaiset majoituspaikat

• Retket, esim. veneretket, vaellukset, 

kävelyretket

• Retkiä yhdistetty myös tapahtumiin, esimerkiksi 

”Singing Forest” festivaali

Kokemuksia ja ideoita





Kuvat omille 

slideille



•Outokairan alueella paljon hyödyntämättömiä 

mahdollisuuksia

• ”Rameita puitteita ei aina tarvita.”

•Lintumatkailu voisi laajentaa kautta: Joutsenet ja 

niihin liittyvät erilaiset tapahtumat?

•Vesistöjen monipuolinen hyödyntäminen

Kalastus, veneretket, luonnon ja lintujen 

tarkkailu

Kokemuksia ja ideoita



•Suunnitelmallista kehittämistä matkailun 

edistämiseksi tarvitaan

•Luontomatkailusta innostuneet yritykset 

strategisesti yhteistoimintaan, verkostoitumaan ja 

luomaan luontomatkailutuotteita.

”Irti omasta arjesta.”

•Verkoston säännölliset tapaamiset

Kokemuksia ja ideoita



Kokemuksia ja ideoita

• Vuosikalenteri eri tapahtumista

• Ideariihet

• Tiedottamista

• Rohkaisua ja tukea yrittäjille
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