
Routes across the borders
in Latvia and Finland

Matkailureitistöjen kehittämishanke



Partneri Latviasta 

Vidzemes lauku partnerība "Brasla”

Haluavat kehittää kävelyreittejä (ohjeistus, 
tiedotuskyltit, suunnitelmat, hyvin 
varustellut lepopaikat reittien varrella)

Mitä haluavat oppia Suomen reitistöistä: 
• Ympäristökasvatus
• Jätehuolto reiteillä
• Työskentely paikallisten yrittäjien kanssa
• Kehitettävien reittien valinta
• Eroosion ehkäiseminen



Hankkeen tavoitteet

1. Toiminta-alueen olemassa olevat matkailureitit ja reittien 
kehittämistarpeet saadaan kartoitettua

2. Alueen reitistöjen ylläpidon, vastuiden, lupakäytäntöjen 
selvittäminen ja suunnittelu

3. Tiedottaminen ja ympäristökasvatus reitistöillä, reitistöjen kestävä 
käyttö

4. Selvitetään reittien mahdollisuudet päästä mukaan valtakunnallisille 
ja kansainvälisille sivustoille esille

5. Reittien kulttuurihistorian selvittäminen ja nostaminen esille 
markkinoinnissa ja reiteillä

6. Alueen matkailutoimintaan saadaan yhteistyöverkostoja 
partnerimaasta Latviasta ja opitaan hyviä käytäntöjä yhdessä 
partnerimaan toimijoiden kanssa 



Määrälliset tavoitteet

• 10 yhteistyöverkostoja

• 20 reittiä mukana hankkeessa

• 100 osallistujaa työpajoissa Suomessa

• 40 osallistujaa työpajoissa kv-partnerin kanssa

• matkat Latviaan 2 kpl 



Kustannusarvio

Vuodet 2019-2020 Euroa

Palkat (yht. 0,3 htv) 15 904,50

Palkkiot 1 040,00

Vuokrat 600,00

Ostopalvelut 9 500,50

Matkakulut 1 400,00

Flat rate 15 % 2 385,68

Yhteensä 30 830,68

• SILMU ry, EMO ry ja 
Etpähä ry rahoittavat 
hankkeen omasta 
Leader-kehyksestään

• Hankkeella 100 % tuki
• Osallistumismaksut 

matkalle lähtijöille 
100 euroa



Toimenpiteet 1-3 SILMU ry:n alueella

1.a. Tiedotetaan hankkeen alkamisesta ja etsintäkuulutetaan toimijoita 
hankkeeseen

1.b. Tehdään kysely reitistöjen käyttäjille sekä alueen kansalaisille ja 
turisteille siitä miten ja mistä he hakevat tietoa alueen reitistöistä tai 
mistä haluaisivat hakea, sekä miten niiden toivotaan olevan saatavilla

1.c. Alueen toimijat käydään läpi ja tehdään reitistötietokanta saaduista 
tiedoista

1.d. Järjestetään työpajoja alueen toimijoille reitistöjen osalta
1.e. Tutustutaan käytännössä alueen reitistökohteisiin
2.a. Selvitetään reitistöjen ylläpitäjät
2.b. Etsitään ratkaisua ylläpitäjien jatkuvuuteen (paikalliset asukkaat, 

maatilat, yhdistykset, yrittäjät ja kunnat)
2.c. Järjestetään seminaareja teemaan liittyen (reittien turvallisuus ja 

vastuu, sopimusten teko)
3. Tiedotetaan yhteistyössä ympäristökasvatukseen ja reitistöihin 

liittyvien toimijoiden kanssa (Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien-
ja ilmansuojeluyhdistys ry, alueen 4H-yhdistykset, ProAgria, Maa- ja 
kotitalousnaiset, koulut jne.)



Toimenpiteet 4-6 SILMU ry:n alueella
4.a. Selvitetään Outdoors Finland -sivuston jatkoa sekä etsitään tietoa 

retkeilysivustoista
4.b. Ollaan tiiviisti yhteistyössä valtakunnallisen koordinaatiohankkeen kanssa 

(Rural Finland II)
4.c. Selvitetään hinnat reitistöjen sähköiseen ja paperiseen julkaisemiseen ja 

etsitään rahoitus em. toiminnoille
4.d. Selvitetään sitoutuneet toimijat sähköisiin reitistöihin sekä ylläpitoon 
5. Selvitetään reitistöjen kulttuurihistoria ja tarve historian hyödyntämiseen 

palvelujen paketoinnissa/markkinoinnissa sekä mahdollisuudet 
näkyvyyteen reiteillä

6.a. Toteutetaan yhteisiä toimenpiteitä partnerimaan toimijoiden kanssa, 
työpajoja (Aiheet: ympäristökasvatus, jätehuolto reiteillä, työskentely 
paikallisten yrittäjien kanssa, kehitettävien reittien valinta, eroosion 
ehkäiseminen) 

6.b. Järjestetään kansainvälisiä työpajoja 2 kpl Suomessa (järjestäjänä SILMU) ja 
2 kpl Latviassa (järjestäjänä LAG Brasla, osallistujana SILMU) 
Benchmarkkausretki Latviaan, kuinka ulkomaalainen löytää reitin Latviasta 
ja kuinka asia käytännössä etenee



Yhteiset toimenpiteet 

Suomessa
Kaksi kokemustenvaihtotilaisuutta Suomessa, 
25 tai 15 osallistujaa Latviasta / kerta

Aiheita työpajoihin Suomessa latvialaisten kanssa: 
• Ympäristökasvatus
• Jätehuolto reiteillä
• Työskentely paikallisten yrittäjien kanssa
• Kehitettävien reittien valinta
• Eroosion ehkäiseminen



Yhteiset toimenpiteet

Latviassa
Latviassa järjestetään suomalaisten vierailun aikana konferenssi
Aiheita työpajoihin: 
• Reittien markkinointi
• Kuinka liikuntarajoitteiset on huomioitu reiteillä
• Jätehuolto
• Tulipaikat reiteillä
• Mitä muita palveluja löytyy reiteiltä/läheisyydessä
• Benchmarkkaus – kuinka asiakkaat löytävät Latvian kohteet?



Hankkeen aikajana 2019

27.11.2018 
SILMU kokous 

päätös hankkeen 
toteuttamisesta

30.11.2018 DL 
Kysely alueen 

toimijoille tarpeista

9.1.2019 
Tapaaminen

Suunnitelmien 
tarkennus

22.1.2019
Materiaalit valmiina
> tallennus Hyrrään

6.2. 
SILMU kokous

> rahoituspäätös

6.2.
Yhteistyösopimus 

allekirjoitettu

7.5.                     
Ohryn kokous

Hankkeen toteutus

10.7.    
Virallinen 

rahoituspäätös

21.-24.8.
1. matka Latviaan

Syyskuu/Lokakuu   
Latvialaisten   

vierailu

Marraskuu      
Työpaja 



Tehtävää vuoden 2019 aikana

• tiedote hankkeen käynnistymisestä (media, Facebook, muita?)

• kontaktointi alueen reitistötoimijoihin

• matka Latviaan (3 pv) ajalla 21.-23.8. 

• latvialaisten vierailu syyskuussa 2019?

• seminaari / työpaja (reittien ylläpitäjien jatkuvuus, reittien 
turvallisuus ja vastuut?), marraskuu 2019 



Miten tästä eteenpäin?

• Kerätään jo olemassa oleva tietoa reitistöistä

• kaikki tieto asiaan liittyen ja vinkit tervetulleita

• hankkeen ulkopuolella Outdoor Active –koulutus 2.10. 
Kuggomissa (Loviisa) SILMU ry maksaa järjestelykustannukset

Ota yhteyttä: 
Heli Tommiska
puh. 040 569 0068
heli.tommiska@silmu.info


