Ma 23.8.-Ke 25.8.2021
Matkaraportti
Lähiruoka ja maaseutumatkailu Leader Aktiivisen Pohjois-Satakunnan ja Leader Suupohjan alueilla
-hankkeen opintomatka Saimaa UNESCO Global Geoparkiin järjestettiin 23.-25.8.2021.
Hanketoimijoista matkalla mukana olivat Satafood Kehittämisyhdistys ry:stä Jari Lehmusvaara,
Tuuli Pirttikoski ja Kirsti Vuori. Matkalle osallistui 15 hankealueen yrittäjää, yrityksen edustajaa ja
kehittämistahoa sekä A. Lamminmäki Oy:n kuljettaja.
Opintomatkan järjestelyt toteutettiin yhteistyössä Saimaa Geopark ry:n toiminnanjohtaja Heli Rautasen kanssa. Rautanen toimi myös oppaana opintoretken aikana.

Maanantai 23.8.2021
Matka alkoi poikittaissuuntaisesti halki Suomen maanantaina aamulla Kauhajoelta jo kukonlaulun
aikaan. Matkalle osallistujia poimittiin kyytiin Honkajoelta, Parkanosta ja viimeisetkin Pirkkalasta.
Lappeenrantaan saavuttiin puolilta päivin, jossa tavattiin Saimaa Geopark ry:n toiminnanjohtaja
Heli Rautanen.

Saimaarium, Lappeenranta
Saimaarium on perustettu vuonna 2020, ja se sijaitsee Lappeenrannan linnoituksessa, Saimaan rannalla. Saimaarium Oy:n toimitusjohtaja Kari-Matti Vuori (dosentti, biologi, tutkimusprofessori) vastaa Saimaariumin yrityksen toiminnasta. Hän toimii lisäksi Suomen ympäristökeskuksen johtavana
tutkijana. Opastetulla kierroksella Vuori esitteli Saimaan järviekosysteemiä ja viimeisintä tutkimustietoa liittyen järviluonnon suojeluun. Saimaariumin päänäyttely on Suomen kattavin järviluontonäyttely ja on hyvin toiminnallinen ja visuaalisesti rikas.

Halla oli nuori naarasnorppa, joka syntyi helmi-maaliskuussa 2017. Halla asui Etelä-Saimaalla noin 1,5 vuotta.
Vuoden 2018 lopussa Halla takertui kalaverkkoon ja hukkui. Nykyään Hallan tehtävänä on näyttää, miltä nuori saimaannorppa näyttää ja muistuttaa erittäin uhanalaisesta
lajistaan.

Pääsymaksuttoman aulanäyttelyn ja myymälän yhteydessä toimii
Lappeenrannan kaupungin Saimaa Geopark -opastuskeskus.

Lehmus Roastery, Lappeenranta
Lehmus Roastery on pienpaahtimo, joka on toiminut makasiinirakennuksessa, Saimaariumin naapurissa, vuodesta 2016 asti. Lehmus Roastery on valittu Suomen parhaaksi paahtimoksi vuosina 2017,
2018 ja 2020. Samassa tilassa toimiva, yrityksen tunnelmallinen ja rentohenkinen kahvila Satamatie
6 on valittu Suomen parhaaksi kahvilaksi vuosina 2018 ja 2020.
Lehmus Roasteryn ydinajatuksena on, että kaikilla on oikeus hyvään kahviin. Markkinoinnissa käy
ilmi käsite ”lesoilu” - kahvien paahdoissa käytetäänkin lesoiluasteikkoa 1-5. Toiminnan kulmakiviä
ovat visuaalisuus ja sananikkaruus. Lehmus Roastery tuo esille toiminnassaan kahvin viljelyä ja tuottajia. Kahvilan ohessa on kahvikauppa ja erilaisia lähialueen tuotteita myyvä myymälä.

Iltapäivällä tutustuttiin omatoimisesti Lappeenrannan satama-alueeseen ja linnoitukseen:

Satamassa tutustuttiin Satama Sanni -nimisen kioskin Vetyihin ja Atomeihin. Atomi on kanamunalla tai kinkulla täytetty lihapiirakka, vety sisältää molemmat. Lihapiirakat tulevat Satama Sanniin valmiina ja ne täytetään asiakkaan
valinnan mukaan joko vedyksi tai atomiksi. Täytteiden lisäksi asiakas saa valita mieleisensä mausteet, sinapin, ketsupin, kurkkusalaatin, tuoreen sipulin ja Satama Sannin
oman valkosipulisen majoneesin. Kuvassa Vety.

Puralan puutarha, Lappeenranta
Saimaa Geopark Partner
Puralan puutarha on pitkät perinteet omaava puutarhatila, joka sijaitsee liki Lappeenrannan kaupunkia. Tilan isäntänä toimii agrologi Vesa-Matti Kauppinen, joka aloitti yrittäjänä vuonna 2019.
Marja- ja hedelmätilan kahdella tarhalla viljellään mansikkaa (7 ha), vadelmia (4 ha) sekä omenoita
(7 ha). Satokaudella tilalta myydään marjoja ja omenoita tilamyyntinä sekä itsepoimintana. Puutarhalta myydään marjoja myös jatkojalostajille ja jälleenmyyjille.
Puralan puutarhan sijainti lähellä rajaa, ”Euroopan reunalla”, on yritykselle hyvä etu. Lisäksi hyvät
lentoyhteydet Eurooppaan on tuonut Puralan puutarhalle paljon Geofood-konseptista kiinnostuneita turisteja. Eksoottisuus ja ainutlaatuinen eliöstö yhdistettynä vesistöjen (Saimaa, Laatokka) läheisyyteen kiinnostavat (geo)matkailijoita. Tämän myötä puutarhatilalla on jouduttu pohtimaan
palvelukonseptin sisältöä. Esimerkkinä mainittakoon turistien tiedustelut nuotiopaikoista ja yrittäjien pohdinnat pääsymaksullisuudesta.
Vierailun aikana keskusteltiin mahdollisuuksista, miten geofood-konsepti tulisi yhdistää matkailuliiketoimintaan ja miten potentiaalia osattaisiin hyödyntää tehokkaasti. Erityisesti esiin nousi yritysten
välisen yhteistyön vankistaminen. Uusien, alalle tulevien yrittäjien, markkinointityö ja näkyvyyden
saaminen saattaa ottaa aikaa.

Puralan puutarhalla ollaan tyytyväisiä työvoiman saantiin koronaviruspandemiasta huolimatta.

Imatran Valtionhotelli, Imatra
Imatran Valtionhotellilla on merkittävä historia. Valtionhotellin historia ulottuu 110 vuoden taakse,
jolloin tuli tarpeelliseksi rakentaa uusi hotelli aiemman puisen hotellin palaessa maan tasalle. Asia
koettiin kansallisesti niin tärkeäksi, että Suomen senaatti antoi määräyksen rakentaa hotelli kivestä.
Nykyinen hotelli valmistui vuonna 1903, joskin on rakennus toiminut sotilassairaalana ja toisen maailmansodan aikana Kannaksen armeijan esikunta toimi hotellin tiloissa. Näihin aikoihin Marsalkka
Mannerheimkin oli tuttu näky paikalla. Viimeisin iso remontti ajoittui vuosiin 1985-1987, jolloin rakennus palautettiin alkuperäiseen asuunsa väritystä myöten.
Nykyisin Valtionhotelli toimii Scandic-ketjun hotellina. Hotellikompleksiin kuuluu myös modernimpi osa, joka tunnetaan nimellä puistohotelli. Hotelli kiinnostaa erityisesti venäläisiä matkustajia läheisen sijaintinsa vuoksi, ja koska hotellin historia liittyy oleellisesti venäläisiin ylhäisövieraisiin.

Linnamaisuus korostuu erityisesti hotellirakennusta ulkopuolelta ihastellessa, ja sama linnamainen
tunnelma jatkuu myös hotellin sisällä.

Imatrankoski, Imatra
Imatrankoski on Suomen vanhin matkailunähtävyys ja se on tärkeä geologinen- ja kulttuurikohde.
Imatran keskustan halkaiseva kosken uoma on kuivanakin vaikuttava. Kosken kuohut valjastettiin
sähköntuotantoon 1920-luvulla, ja nykyisin kosken voimaa päässyt ihailemaan vain varta vasten järjestetyissä koskinäytöksissä. Yksittäisen koskinäytöksen kesto n. 16 minuuttia. Kosken kuohuja säestää koskinäytöksissä Sibeliuksen Karelia-sarjan musiikki.

.

Tiistai 24.8.2021
Rimpsu Reetta, Imatra
Saimaa Geopark Partner
Reetta Tuuhan emännöimä Rimpsu Reetta valmistaa suvun naisten perinteikkäällä reseptillä leivottuja rukiisia piirakoita sekä suolaisina että makeina versioina. Rimpsut ovat Imatran paikallistuote.
Rimpsu Reetan karjalanpiirakkakioski sijaitsee Imatrankosken ja Imatran Valtionhotellin välissä, Inkerinaukiolla Bar & Cafe Kuohun yhteydessä. Rimpsut ovat Tuuhan restonomiopintojen opinnäytetyön aikaansaannos, ja alkujaan inspiraation piirakoiden täytteeksi hän kertoi saaneensa villiyrteistä. Rimpsu Reettan arvoissa korostuu ekologisuus ja eettisyys, ja piirakoissa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon luomuraaka-aineita. Nykyisin Rimpsuja leivotaan viikoittain noin 1000
kpl. Omaa leipomoa Tuuha ei omista, vaan piirakoiden leivonta tapahtuu erään toisen yrittäjän leipomossa. Rimpsu Reettan tavoitteena on olla ympärivuotinen matkailukohde, vaikkakin tuotteita
on tälläkin hetkellä mahdollista tilata ympäri vuoden tapahtumiin ja juhliin.

Imatran paikallistuote Rimpsu leipäjuustolla ja poronlihalla. Rimpsujen kanssa sopivat vahvat ja miedot, kylmät
ja kuumat juomat. Kuvassa Mahla Forest Oy:n (Naarajärvi) mehupohjainen koivunmahlajuoma.

Liehtalanniemen museotila & Liehtalan luontopolku, Puumala
Liehtalanniemen museotila löytyy luonnonkauniilta paikalta keskeltä Saimaan saaristoa. Tila sijaitsee 22 hehtaarin luonnonsuojelualueella ja se oli aikanaan ensimmäinen Suomeen perustettu toiminnallinen maisemamuseo eli ekomuseo. Museo avattiin vuonna 1981 ja Liehtalanniemestä tuli
luonnonsuojelualue vuonna 1984. Alueen rauhoittamisen tarkoituksena on säilyttää se elävänä ja
havainnollisena näytteenä vuosisadan alussa vallinneesta savolaisesta pienviljely- ja kalastustilan
elämänmuodosta ja sen synnyttämästä kulttuurimaisemasta eliölajeineen.
Museotilalla on vierasvenelaituri, keittokota sekä melojien rantautumispaikka. Liehtala on avoinna
kesäaikaan ja paikalla on sesonkiaikana opas-pehtoori.
Museotilan metsät ovat olleet rauhoitettuja 1980-luvulta asti. 1,5 km pitkä luontopolku kiertää
Saimaan rantoja ja metsiä. Reitin varrella on opastetauluja, joissa kerrotaan alueen luonnosta ja
kulttuuripiirteistä.

Ensimmäinen asukas muutti aikaisemmin kaskiviljelykäytössä olleelle Liehtalanniemen saarelle torppariksi
vuonna 1899. Torpasta tuli itsenäinen pientila vuonna
1919 silloisen torpparin lunastettua tilan. Tilalla viljeltiin
muutamaa hehtaaria peltoa, käytiin maa- ja metsätöissä tilan ulkopuolella, kalastettiin, metsästettiin sekä
tehtiin räätälintöitä. Tilan viimeinen asukas, paikallisena
persoonana tunnettu Reposen Jallu, kuoli ilman perillisiä vuonna 1978 ja alue siirtyi kunnan haltuun.

Okkolan lomamökit, Puumala
Saimaa Geopark Partner
Saimaan syväväylän varrella sijaitsevien Okkolan lomamökkien historia ulottuu jo liki 60 vuoden
taakse. Tuolloin tilalla pohdittiin, mistä olisi mahdollista saada lisätienestiä maanviljelyksen ja emolehmätuotannon oheen. Eräänä päivänä tilalle saapui matkalaisia Euroopasta, jotka majoittuivat tilalle ja tuon jälkeen palasivat lomailemaan Puumalaan joka kesä. Sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna
1984. Tätä nykyä Okkolan lomamökit käsittävät Okkolan tilan lisäksi 17 vuokramökkiä, savusaunan,
kodan, vierasvenesataman ja metsopolun. Tila on 70 ha:n kokoinen ja rantaviivaa yrityksellä on 10
km. Asiakaskunta muodostuu mökki- ja ruokamatkailuasiakkaista.
Jokainen mökki tai huvila on uniikki ja niiden suunnittelussa on otettu huomioon mökkitonttien ilmansuunnat ja maaston muodot. Mökkejä vuokrataan laajalla aikaskaalalla - yhdestä vuorokaudesta jopa viiteen viikkoon. Kesäaikaan suomalaisten lisäksi vuokralaisia saapuu Euroopasta, kuten
Saksasta ja Sveitsistä, ja ennen korona-aikaa tietenkin venäläiset turistit ovat olleet Okkolassa merkittävä kohderyhmä. Talviaikaan mökkejä tai huviloita on vuokrattavana 13, ja esimerkiksi ensi talvi
on käytännössä jo loppuunmyyty. Yrittäjä Paula Okkolan mukaan mökkien käyttöaste onkin erinomainen. Okkolan lomamökit myyvät palvelujaan suoramyyntinä verkkosivujen ja suorien kontaktien kautta. Esimerkiksi Booking.comin kautta myydään vain muutamaa mökkiä.

Okkolan tilan päärakennuksen ohessa toimii vanhaan navettarakennukseen restauroitu Ravintola Niinipuu. Okkolan pihapiiri
on luokiteltu maakunnallisesti tärkeäksi maisema-alueeksi.
Navetan vintillä on asiakaspaikkoja jopa 120 hengelle, alakerran
ravintola on mitoitettu 26 hengelle. Keskeistä ravintolatoiminnassa on tarjoilla asiakkaille lähiruokaa ja aitoja, puhtaita makuja. Ravintola tekee yhteistyötä alueen muiden yrittäjien
kanssa, ja esimerkiksi muikut kalastetaan Saimaasta ja luomuliha ostetaan läheiseltä tilalta. Myös leivät leivotaan itse.

Okkolan lomamökkien kautta on mahdollista varata erilaisia aktiviteetteja, kuten erilaisia retkiä ja
piirakkatyöpajoja. Alueen yrittäjät ovat perustaneet osuuskunnan, jonka kautta voi vuokrata esimerkiksi pyöriä tai kanootteja.

Saimaa Geoparkin luonto- ja kulttuurikohteet, Puumala
S/S Wenno on rautarunkoinen tervahöyry eli kuramylly. Se on Saimaan suuresta tervahöyrylaivastosta ainoita säilyneitä rautarunkoisia höyrylotjia. S/S Wenno on ulkonäöltään lähes 1930-luvun
asussaan, siinä on alkuperäinen höyrykone ja se on museoviraston perinnelaivarekisterissä. Alus rakennettiin Saimaan kanavan sulkualtaiden mittojen mukaan niin että alus kykeni ottamaan mahdollisimman paljon lastia mutta silti liikennöimään kanavassa. Vuonna 1972 Puumalan kunta osti jo
rapistuneen aluksen ja Puumalan veneseura kunnosti sen talkoovoimin takaisin liikenteeseen. Nykyään aluksella tehdään kesäisin huviristeilyitä.

Salpalinjan bunkkeri (teräsbetonikorsu) Puumalan keskustassa on Saimaa Geoparkin luonto- ja kulttuurikohde. Salpalinja on 1200 kilometrin pituinen puolustuslinja, joka rakennettiin vuosina 1940−1941 ja 1944 Suomen itärajan
puolustamiseksi. Puumalan Salpalinja-bunkkeri on majoituskorsu ja se valmistui vuonna 1941. Puumalan bunkkeri
on 20 miehen majoituskorsu nro 4. Korsussa on mm. miehistötila, vesikaivo ja konekiväärikammio. Bunkkeri on ollut
Puumalan Reserviupseerit ry:n ja Partiolippukunta Korpiversojen käytössä. Nyt korsun ylläpidosta vastaa Puumalan
kunta.

Yksi Suomen suurimmista maantiesilloista on Puumalan
moderni maamerkki. Silta sijaitsee Puumalan kirkonkylän
keskellä ja se korvasi valmistuessaan Suomen päätieverkoston viimeisen lossin. Siltaa pitkin kulkee kantatie 62.
Sillan erikoisuus on maisemahissi.

Puumalan satamassa tutustuttiin Saimaa
Geoparkin opasteisiin.
Saimaa Geoparkin yritysyhteistyöhankkeen ’’Tiedolla kasvua ja uudistumista
Saimaa Geoparkin alueella II’’ puitteissa
on kevään aikana luotu uusi AR- opastekokonaisuus.
Saimaa Geopark AR- opastekokonaisuus
sisältää kuva- ja videomateriaalia, äänikerrontaa ja äänimaailmaa. Lisäksi
opastekokonaisuudesta käy ilmi Saimaa
Geoparkin teesit ja toiminta sekä yhteys
UNESCO Global Geopark-verkostoon.

Kyyhkylän kartano, Mikkeli
Saimaa Geopark Partner
Kyyhkylän kartano syntyi 1630-luvulla kahdesta lähekkäin sijainneesta talosta, joiden isännät olivat
tavallista vauraampia. Nykyinen kartanon päärakennus on rakennettu vuonna 1856 ja viimeinen peruskorjaus on tehty vuonna 2005. Näiden vuosien varrella sen käyttötarkoitukset ovat vaihdelleet.
Kartano palveli 1920-luvulta asti vapaussodan invalidien kuntoutuksessa, kunnes sen viereen rakennettiin kuntoutuskeskus 1973 ja toiminta muuttui vuosien saatossa monien vaiheiden kautta nykyisenlaiseksi.
Nykyään kartano palvelee hotellina, juhlapaikkana ja tilausravintolana. Kuntoutuskeskuksessa on monipuolisia hyvinvointipalveluita ja kuntoutuskursseja sekä nuorille, työikäisille että seniorikuntoutujille. Myös veteraanikuntoutus on edelleen tärkeä osa
toimintaa.

Kyyhkylä-konsernin toiminta keskittyy asiakkaan näkökulmasta kolmeen kokonaisuuteen: asumispalveluihin, Kyyhkylän kuntoutuskeskuksen kuntoutus- ja hyvinvointipalveluihin sekä Kyyhkylän
Kartanon hotelli-, ravintola- ja kokoustoimintaan.

Keskiviikko 25.8.2021
Veneretki kalliomaalauksille, Ristiina
Matka kohti Astuvansalmen kalliomaalauksia lähti
Ravintola Kallioniemen rannasta, Ristiinasta, Astuvan Aino -nimisellä laivalla. Risteilypäällikönä toimi
Saimaan laivaosakeyhtiön toimitusjohtaja ja M/S Ainon omistaja Otto Ravantti. Laivamatka kulkee Yöveden kautta Astuvansalmen kalliomaalauksille.

Astuvansalmen kalliomaalaukset
Saimaa Geopark geokohde
Astuvansalmella Mikkelin Ristiinassa on Pohjoismaiden laajin maalauskokonaisuus. Maalaukset
ovat Muinaismuistolain suojaamia.
Astuvansalmen kalliomaalaukset ajoitetaan Saimaan vesistöhistorian avulla. Vesi oli korkeimmillaan n. 10-10,5 m nykyistä vedenpintaa korkeammalla. Ennen Vuoksen puhkeamista vain kaikkein
ylimpänä olevien maalauskuvioiden kohta on voinut olla veden pinnan yläpuolella. Noin tuhannen
vuoden kuluttua veden pinta oli laskenut ja paljastanut maalausten edessä olevan terassin. Astuvansalmen kuviot ajoittuvat siten Vuoksen puhkeamisen jälkeiseen aikaan n. 4000 – 2200 eaa.
Maalauskenttä on pituudeltaan 16,5 m ja korkeudeltaan 6-8 metriä.
Kalliosta on erotettavissa järveltä katsottuna luonnon muovaama suurikokoinen kasvojen sivuprofiili. Kallion muoto on mielletty mahdollisesti jonkinlaiseksi jumalaksi tai sen kuvaksi ja paikasta onkin arveltu muodostuneen eräänlainen kulttipaikka.
Astuvansalmen kalliosta on löydetty noin 80
maalattua kuvaa. Aiheet ovat ihmis-, hirvi-,
vene-, kala-, viiva- sekä kämmen- ja tassunjälkikuvioita. Lisäksi kalliossa on peittävää punaista
väriä. Yleisimmät kuviot ovat hirvi, ihminen ja
vene.
Hahmot ovat aikoinaan punamullalla maalattuja.
Siksi kuvioiden erottuminen kalliosta vaihtelee
vuodenajasta ja säätilasta riippuen.

Ravintola Kallioniemi
Saimaa Geopark Partner
Vihreän kullan kulttuuritien varrella sijaitseva hisotoriallisesti merkittävä E.N. Setälän kesähuvila on
valmistunut vuonna 1896. Ensimmäisen isäntänsä E.N. Setälän ja Suomen historiaan liittyvien
käänteiden vuoksi huvila on suojeltu vahvasti. Setälä laati Suomen itsenäisyysjulistuksen tässä
paikassa.
Ravintola Kallioniemi tarjoaa ruokapalveluita pääasiassa veneilijöille, mutta huvilassa järjestetään
myös ruokaan liittyviä tapahtumia ja huvila on varattavissa yksityistilaisuuksiin. Rantamakasiinilla
tarjoillaan päivittäin ruokaa burgereiden ja muiden grillituotteiden muodossa. Makasiinin terassilla
on kesä-aikaan esiintyjiä ja tapahtumia. Rantamakasiini on erittäin suosittu veneilijöiden,
mökkiläisten sekä paikallisten kohtaamispaikka.
Ruokavalmistetaan laadukkaista lähituottajien raaka-aineista. D.O. Saimaa -alkuperämerkki
(Designation of Origin) tarkoittaa, että tuote tai raaka-aine on valmistettu Saimaan seudulla korkeita
laatukriteerejä noudattaen. Ravintolalla on nimetyt paikalliset kalastajat, jotka tuovat kalansaaliin
tuoreena verkoista pöytään 10 kilometrin säteeltä.

Kenkävero, Mikkeli
Ennen kotimatkalle lähtöä piipahdettiin Mikkelin Kenkäverossa. Kenkäveronniemen pappilan, jota
on kutsuttu myös Isoksi Pappilaksi, historia alkaa jo yli 550 vuoden takaa. Ensimmäinen papin
asumus rakennettiin paikalle 1400-luvun puolivälissä. Pihapiiri henkii historiaa ja myös nykyaikaa ja
on mielenkiitoinen vierailukohde.
Kenkäverossa on ravintola ja kauppoja, joissa myydään matkamuistoja ja Kenkäveron omia tuotteita sekä käsityö- ja design-tuotteita.

Sateen yltyessä kotimatka kohti läntistä Suomea pääsi alkamaan iltapäivän tunteina. Keskiviikkoillan hämärtyessä viimeisetkin matkalaiset pääsivät koteihinsa.

Saimaa Geopark ry
Saimaa Geopark ry:n jäsenkuntia ovat Sulkava, Ruokolahti, Juva, Savitaipale, Taipalsaari, Puumala,
Lappeenranta, Imatra ja Mikkeli. Täten alue ulottuu Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan alueille. Geoparkalue on likimain 6000 neliökilometrin kokoinen. Saimaa Geopark ry:n tavoitteena on kehittää luontomatkailua Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien alueella ja se koostuu 65 geokohteesta.
Yhdistys on perustettu vuonna 2016. Unesco Global Geopark -statuksen Saimaa Geopark sai
keväällä 2021. Status myönnetään aina neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Saimaa Geopark Partner
Saimaa Geopark Partner -yritysverkosto koostuu liki 100 yrityksestä. Verkostoon liittyminen on
ilmaista, eikä partneriyrityksen tarvitse olla yhdistyksen kuntien alueelta. Saimaa Geopark Partnerverkoston yrittäjät tarjoavat palveluitaan Saimaa UNESCO Global Geoparkin alueella ja sen
vaikutusalueella.
Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella II -kehittämishankkeen myötä Saimaa
Geopark ry:n yritysyhteistyö on noussut uudelle tasolle. Alueen mikroyritykset ja geopark ovat
tutustuneet jo hankeyhteistyön sekä erilaisten koulutusten avulla toisiinsa, nyttemmin on edetty
konkreettisiin toimenpiteisiin. Alun perin liikkeelle lähdettiin yksinkertaisimmillaan kuvapankkien
kokoamisesta.
Hankeen avulla on rakennettu ja tiivistetty Saimaa Geopark -alueen mikroyritysten ja toimijoiden
yhteistyötä ja luotu näkyvyyttä Outdoor Active -portaalin kautta. Alueelle on luotu yhteinen
sopimuskäytäntö virkistysaluekohteiden ja yrittäjien kesken. Sopimus on ensimmäinen laatuaan
Saimaa Geoparkin alueella. Hankkeessa tuotetaan Saimaa Geoparkin alueelle konseptia, joka
yhdistää yrittäjien palvelut ja tuotteet sekä geologiset oppisisällöt. Hanke tuottaa materiaalia eri
työpajojen kautta. Edeltävän hankkeen tietopankkia kehitetään ja siellä olevaa tietoa jaetaan
monikanavaisesti niin, että mikroyrittäjät hyötyvät tietopankin sisällöistä.
Geologista sisältöä jaetaan erilaisin markkinointiviestinnällisin keinoin. Tärkeää on, että yritykset
voivat sisällyttää sisältöä toimintaansa itselleen sopivin keinoin ja matalalla kynnyksellä.

