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Opintomatkakohteena
Vuonislahden kylä ja
Vuonis-kylämatkailu

Suomalaisessa
Matkailukylässä viihtyy!
Vuonislahti valittiin 48
hakijan joukosta mukaan
suomalaisen kylämatkailun
kehittämishankkeeseen. Valtakunnallinen kylämatkailun
koordinaatiohankkeen tavoitteena on rakentaa malli
suomalaiselle kylämatkailulle.
Hankkeeseen valittiin 12 matkailukylää ympäri Suomen.
Kylämatkailun 12 pilottikylää
ovat matkailuteemoiltaan hyvin
erilaisia. Kaikissa kylissä on matkailuyrittäjyyttä sekä aktiivinen ja
innostunut kyläyhteisö, joka toiminnallaan tukee matkailun kehittämistä. Osassa kylistä kyläyhteisö
myös tuottaa matkailupalveluita.
Mitä sitten voi kokea eri kylissä? Ohessa on lyhyt katsaus
suomalaisiin kylämatkailun pilottikyliin. Lisätietoja kylistä ja
niissä käynnissä olevista kehittämishankkeista: www.lomalaidun.
fi – osoitteessa.
Ypäjä sijaitsee Hämeessä.
Ypäjän matkailukylän teema on
hevosmatkailussa. Hevosopisto
ja sitä tukeva yrittäjyys luo myös
matkailulle pohjan. Hevosten
lisäksi Ypäjällä voi harrastaa golfia
ja kunta on tunnettu myös kesämusikaaleista.
Velkua sijaitsee Naantalin
saaristossa ja edustaa suomalaista
saaristokulttuuria. Velkualla kestävä kehitys ja luomu on nostettu
matkailussa esille.
Leineperin ruukkikylä
sijaitsee Ulvilassa Porin läheisyydessä. Leineperin Ruukkialueella

voi historian lisäksi tehdä ostoksia
monissa alueella olevissa käsityömyymälöissä.
Peräseinäjoki on Seinäjoen eteläinen kylä, joka on tunnettu
erityisesti Kalajärven Leirintäalueesta, Caravan kulttuurista ja
Siirtolaisuusinstituutista.
Himos – Kylät sijaitsevat
Jämsässä, keskisessä Suomessa. Himoksen rinnekeskuksen ympärillä
olevissa kylissä on tuotteistettu
mm. mieskulttuuria ja paikallista
historiaa.
Syvänniemi sijaitsee Kuopion tuntumassa Karttulassa. Kylällä
on vahva historia mm ruukkikulttuuria. Kylän kesäteatteri sijaitsee
remontoidussa vanhassa kivinavetassa. Syvänniemen kesäteatteri
on saavuttanut suuren suosion ja
näytelmät ovat aina paikallisia tarinoita. Kesällä 2010 ohjelmistossa
on Syvänniemelle käsikirjoitettu
näytelmä Peti ja Puuro.

luontomatkailu on erityisen tärkeä elementti. Korpikylät ovat
tunnettuja eläintenkatselusta,
erityisesti karhunkatselu on tuo
matkailuvirtoja. Korpikylissä on
myös rajanylityspaikka.
Ruhtinansalmi sijaitsee
Venäjän rajalla Suomussalmella.
Ruhtinansalmella sotahistoria ja
luontomatkailu ovat keskeisiä
teemoja. Esimerkiksi Arolan
matkailutilalla voi katsella/kuvata
karhuja ja kuulla paikallisia tarinoita talvisodan syttymisestä.
Sonka sijaitsee Rovaniemen
kaupungissa. Songan Elämyskylällä on palon erilaisia tapahtumia.
Joulufantasia, on näytelmä, jota
tullaan kauempaakin katsomaan.

VUONISLAHTI
Veskansan Kylät sijaitsevat Puumalassa. Kylällä on
panostettu erityisesti paikallisen
kulttuurin ja kädentaitojen tuotteistamiseen sisäsaariston ympäristö huomioiden.
Möhkön kylä sijaitsee Ilomantsissa. Möhkö on tunnettu
Ruukkikylä, jossa on myös panostettu sotahistorian ja luontomatkailun kehittämiseen. Möhkön
välittömässä läheisyydessä sijaitsee
mm. Petkeljärven kansallispuisto.
Korpikylät on neljän
kylän yhteisö Kuhmossa. Kylille

Vuonislahti sijaitsee Pielisen rannalla vastapäätä Kolia.
Vuonislahteen on kertynyt jo pitkä
perinne kylämatkailusta. Kylän
tunnetuimpia henkilöitä ovat jo
edesmennyt kuvanveistäjä Eva
Ryynänen ja kirjailija Heikki Turunen. Vuonislahti siis tunnetaan
Ryynäsen Paaterista ja Turusen
Simpauttajasta, mutta myös Herranniemen Kestikievarin yli 50
-vuotinen ja SF-Caravan alueen
30 -vuotinen toiminta sekä mm.
muikkumarkkinatapahtumat ovat
tuoneet paljon ystäviä kylälle.
Vuonislahden kylämatkailun
kehittämisen painopisteenä on
edellä mainittuihin vahvuuksiin
perustuva kulttuuri- ja luontomatkailuun osana Kolin kansallismaisemaa ja matkailualuetta.
Susanna Kulmala

Opintomatka Irlantiin ja valtakunnallinen
kylämatkailuseminaari Vuonislahdessa
Suomalaiseen kylämatkailuun
haetaan kansainvälisiä malleja.
Koordinaatiohankkeen toimeksiantamana on valmistunut
selvitystyö Irlannin, Itävallan ja
Italian kylämatkailumalleista.
Konkreettista oppia pilottikylät
lähtevät hakemaan yhteisellä
opintomatkalla Irlannin Ballyhouran alueelle. Opintomatka

järjestetään 20.-24.4.2010.
Kaksi kertaa vuodessa järjestetään valtakunnallinen kylämatkailuseminaari. Seminaarit ovat
avoinna kaikille kylämatkailusta
kiinnostuneille ja niihin toivotaan
runsasta osanottoa myös niistä
matkailukylistä, jotka eivät ole
tulleet valituiksi pilottikyliksi.
Seuraava seminaari järjestetään

Vuonislahdella 18.-19.5.2010.
Seminaarin tavoite on mm toisilta oppiminen ja sen yhteydessä
testataan Vuonislahden matkailupalveluita.
Lisätietoja valtakunnallisesta
kylämatkailusta ja mm selvitystyöstä, opintomatkasta ja seminaarista: www.lomalaidun.fi tai
susanna.kulmala@lomalaidun.fi

Opintomatka kohdistuu Vuoden 2002 valtakunnalliseen
kylään (Suomen kylätoiminta ry), sen kehittämistoimenpiteisiin, erityisesti kylämatkailuun kansallismaisemissa.
Vuonislahti on mukana valtakunnallisessa kylämatkailun
kehittämishankkeessa 11 muun kylän kanssa.
Tapahtuman yhteydessä tutustutaan Kylätoimintakeskus Kukkoon ja kuullaan lisää kylätoiminnoista ja niiden
kytkeytymisestä elinkeinotoimintaan ja laajempaan maaseudun kehitykseen. Kukko valittiin vuonna 2007 Vuoden
Kotiseututeoksi (Suomen Kotiseutuliitto).

Retki yön yli
Majoittuminen on seudun vanhimmassa maaseutumatkailuyrityksessä Kestikievari Herranniemessä.
Kuvanveistäjä professori Eva Ryynäsen taiteilijakotiin ja
Paaterin kirkkoon tutustuminen liittyy retkeen.
Ajankohta:
kevät 2010
Kesto:		
1 yö ja 1 päivä
Ryhmänkoko: n. 20 hlöä
Hinta alk.
alk. 79 €/hlö
		
(sis. majoitus, ruokailut, opastukset ja esittelyt)

Päiväretki
Pielinen ylitetään vanhaa Kolin matkailureittiä pitkin isoilla
moottoroiduilla puuveneillä, taikka vesibussilla. Tulokahvia
/ -teetä tarjotaan seudun vanhimmassa maaseutumatkailuyrityksessä Kestikievari Herranniemessä (www.herranniemi.
com).
Ajankohta:		
kesä 2010
Kesto:			
noin 8 h
Ryhmänkoko:		
n.15 hlöä
Hinta:			
alk. 62 €/hlö
			
(sis. ruokailut, vesikuljetukset,
			
opastukset ja esittelyt)
LISÄTIETOJA: 0400 170 255, vuonis@vuonis.net
		
Vuonis-kylämatkailu

KOLI

