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Reino Turunen,
kansan
kuvaaja
Valokuvaaja Reino Turuselta on ilmestynyt
kuvateos. Nyt aiheena ovat kylien persoonat, ja näissä kuvissa Turusen laukaisusormi
on ollut jälleen kohdallaan. Teoksen nimi
on sattuvasti Pilkettä silmäkulmassa.
Kuvaaja toteaakin, että samaa heimoa on
helppo lähestyä ja kuvata.
Pienessä korpikylässä syntynyt valokuvaaja Reino Turunen sattui kasvamaan
lapsuutensa noiden aitojen kansanihmisten
keskuudessa. Jo nuoresta pitäen huomio
kiinnittyi sanavalmiiden kyläläisten sanailuihin, sattumuksiin ja huumorilla sävytettyihin elämäntilanteisiin.
Myöhemmin, kun kamera tarttui mukaan,
sama katsantokanta säilyi. Kansanihmiset
olivat tulleet tutuiksi tarinoiden myötä, ja
Turunen asennoitui kuvattaviinsa samaa
huumoria viljellen, kuvattaviaan kunnioittaen.
Reino Turusen kuvista välittyy aito elämänilo, velmuilu ja hersyvät tilanteet.
Elämänasenteena hyväntahtoinen huumori.
Uusi mustavalkoisiin valokuviin ja kansansuusta kuultuihin juttuihin perustuva
kirja, ”Pilkettä silmäkulmassa” on kunnianosoitus kansanihmisille ja heidän sutkauksilleen. Reino Turusen tallentamat henkilöt
ja heidän tokaisunsa pääsivät siis kansien
väliin. Ei tosikoille, voisi olla kirjan teema.
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Sirpa Turunen

Yrittäjät oppivat uutta ja kehittävät vanhaa
– luontomatkailu on kasvava trendi maailmalla
Tammikuussa 2016 Ukko-Kolin maisemiin kokoontui 17 Vaara-Karjalan alueen
yrittäjää ja matkailuelinkeinon kehittäjää.
Silloin totesimme, että yhdessä yrittäjät
ovat enemmän ja että jokainen alueen toimija tarvitsee uusia ideoita innovatiivisten
palvelukokonaisuuksien kehittämiseen ja
tuotteistamiseen sekä yrityksensä markkinoinnin tehostamiseen.
Eikä kyse ole mistään hetken huumasta,
vaan tavoitteellinen kehitystyö edellyttää
pitkäjänteisyyttä, yhteistoimintaa ja verkottumista. Näin alueen luontoon liittyviä
palveluita kelpaa jatkossa markkinoida
myös eri puolille maailmaa.
Luontomatkailun suosio on nousussa, ja
se on yksi mahdollisuus työllistää alueilla,
joilla uusia työpaikkoja tarvitaan. Televisiossa esitetyt luontodokumentit innostavat
ihmisiä tutustumaan kotimaan kansallispuistoihin ja niiden ympärillä oleviin
kohteisiin. He tarvitsevat luotettavia palveluntarjoajia, joiden palveluiden saatavuus
ja saavutettavuus on varmistettu. Palvelut
täytyy myös osata hinnoitella oikein. Muun
muassa näitä asioita käymme koulutuksessa
läpi. Tavoitteena on saada aikaan keskustelua ja löytää uusia yhteistyön muotoja.
Yhdessä olemmekin tuotteistaneet uusia
palveluita perinteisempien tueksi. Olemme
miettineet toiveasiakkuuksiamme sekä sitä,
miten houkutella niitä alueelle parhaiten.
Tulevalla kesäkuun jaksolla opitaan keinoja hyödyntää sosiaalista mediaa ja muita
markkinointikanavia tuloksellisesti. Koko
koulutus on prosessi, jonka aikana kehitetään, pilotoidaan, kerätään palautetta ja
parannetaan palveluita vastaamaan asiakkaan tarpeita. Kokonaisuus on rakennettu
kolmen K:n varaan: kohtaamiselle, kuuntelemiselle ja kannustamiselle.
Tämän koulutuksen yksi tärkeä tavoite
on yrittäjien verkoston vahvistaminen. Toimiva yhteistyöverkosto on suuri voimavara
yrittäjälle – ja koko alueelle. Verkostossa
voi pyytää kollegoilta apua, vinkkejä, tukea

kiinnostuneet!
Idea koulutuksesta syntyi reilu kaksi
vuotta sitten. Vastaavanlainen koulutus on
järjestetty myös Seitsemisen ja Nuuksion
kansallispuistoissa. Kaikissa koulutuksissa
tietopuolisesta opetuksesta vastaa Osuuskunta Paluun osaajaverkosto. Osuuskunta
koostuu eri alojen osaajista, ja koulutustuotteissa hyödynnämme jäsenten ulkomaankokemusta sekä monipuolista matkailu- ja
yritystoimintaosaamista.
Tässä kouluttajakaksikossa Itä-Suomea
edustaa Vasukkaat ry:n eli vapaa-ajan
asukkaiden yhdistyksen aktiivi, pitkän linjan
kouluttaja Mirja Ulmanen, jonka kesäpaikka
on Uukuniemellä. Jutun on kirjoittanut
Outi Lehtonen, Kolin koulutusryhmän
vastuukouluttaja, jonka sielu lepää Kolin
kansallismaisemassa. Koulutuksen järjestää
Pohjois-Karjalan aikuisopiston oppisopimuskoulutus, ja se toteutetaan yhteistyössä
Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa.
Outi Lehtonen

Koulutus kirvoitti monipuolista keskustelua Kolin kahvipöydässä.
ja sparrausta. Ja tehdä vaikka toimivaa yhteismarkkinointia! Yhteistyön syntyminen
edellyttää luottamusta, turvallista ilmapiiriä
ja yhdessäoloa. Yhteisen 10 kuukauden
opiskelutaipaleen aikana ehditään tukea
jokaista yrittäjää hänen kehityskohteissaan
ja hyödyntää hänen vahvuuksiaan koko
ryhmän hyväksi. Toivottavasti yhteistyö
ja alueen kehittäminen jatkuu paljon pi-

dempään.
Koulutus koostuu yhteensä viidestä
kahden päivän lähijaksosta, jotka pidetään
Kolin komeassa luontokeskus Ukossa.
Lähipäivien välillä pidämme yhteyttä
aktiivisesti mentoroinnin, sähköpostin ja
sosiaalisen median kanavien kautta. Toivotamme tervetulleiksi päätöstilaisuuteemme
25.10.2016 kaikki alueen luontopalveluista

