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Poikkeuksellisten aikojen takia muutokset ovat mahdollisia

Osallistuminen seminaariin Etelä-Karjalan mikroyritykset 60€, muut 100€
sisältää maittavan lounaan ja kahvit
Mahdollisuus osallistua myös verkon kautta.
Paikkoja on rajoitetusti – varaa heti!
Sitovat ilmoittautumiset: https://forms.gle/V5Us8xGaSJrV6oXd6

TERVETULOA KETJUREAKTIO-PYÖRÄMATKAILUSEMINAARIIN!

PÄÄPUHUJINA

LISÄTIEDOT

MATTI.MOLLER@EKVAS.FI

040 0990633

HTTPS://EKARJALA-RETKEILY.FI/EKVAS/

Mitä suurimmalla ilolla pyydämme sinut mukaan Ketjureaktio-pyörämatkailuseminaariin Lappeenrantaan. 
Teemana on monimuotoinen ja moni-ilmeinen pyörämatkailu – nykytilanne, tulevaisuus ja mahdollisuudet kestävään 
kasvuun matkakohteille ja matkailutoimijoille.

Seminaarissa kuullaan tarinoita Seminaarissa kuullaan tarinoita pyörämatkailun menestystarinoiden takana. Esimerkkeinä kuulemme kokemuksia 
Saksan maastopyörämatkailufoorumista ja Kattegatt-reitistä, Ruotsin rantoja pitkin kulkevasta kansallisylpeydestä. 
Kotimaisten puhujien kattaus koostuu innostavasta joukosta pyöräilyasiantuntijoita saaristosta Lappiin asti. Kuu-
lemme näkemyksiä seikkailupyöräilystä jylhässä luonnossa ja retkipyöräilystä makumatkoille majataloihin, sekä 
pyörämatkailun kansallisesta kehittämisestä ja markkinoinnista.
Tilaisuus päätetään eteläisen Saimaan pyörämatkailukesää ja tulevaisuutta käsittelevään paneelikeskusteluun.

Ketjureaktio-seminaarin ja Ketjureaktio-hankkeen tavoitteena on auttaa muodostamaan pyörämatkailusta yksi 
Saimaan alueen kestävän matkailun kärkituotteista. Haluamme lisätä osaamista ja tietoa, ja tätä kautta kannustaa 
pyörämatkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Alkusyksy on hyvää aikaa kokoontua yhteen jakamaan tietoa 
ja innostumaan yhdessä pyörämatkailusta.

Tilman Sobek, absolutGPS & Mountain Bike Tourism Forum Germany 
Mitä maastopyöräilymatkailu on? Keski-Euroopan markkinat, kasvupotentiaali ja segmentit. Maastopyöräilijöiden 
käyttäytyminen, suosikkikohteet ja palvelutarpeet. Saksan visio on olla 2030 maailmanluokan maastopyöräkohde – 
mitä me voimme tästä oppia? Puhe kuullaan verkon välityksellä.

Jonas Olsson, Kattegatt reitti Ruotsi
Ruotsin ensimmäinen kansallinen Ruotsin ensimmäinen kansallinen pyöräilyreitti vihittiin käyttöön 2015 ja palkittiin Ruotsin parhaana reittinä 2018. 
390 km pitkä reitti kulkee rannikkoa pitkin Helsingborgin ja Göteborgin välillä yhdistäen useita maakuntia ja 10 kau-
punkia. Taustalla on laaja-alainen yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä yhteinen visio kehittää polkupyörämatkailua ja 
luoda talouskasvua sekä uusia työpaikkoja. Puhe kuullaan verkon välityksellä.

KOTIMAISET PUHUJAT
Taneli Roininen: Nordic bikepacking trail – maailman ääriin ja uuden pyörämatkailukonseptin kehitys Lapissa
Heikki Siivari: Pitkät pyörämatkat – Helsingistä Kilpisjärvelle ja Keski-Eurooppaan, pyörämatkailijan näkökulma 
palveluiden tuottajalle
Matti Hirvonen: Uusi pyörämatkalukeskus – missio ja Tervetuloa pyöräilijä -tunnus
Pirjo Räsänen, Kansainvälisten jakelukanavien näkemyksiä markkinoiden ja asiakkaiden tarpeista. Uuden 
pyörämatkailun jakelukanavatutkimuksen tuloksia.
Niina Aitamurto, Visit Parainen: Saariston rengastie
Minna Murtonen, Äksyt Ämmät: Vihreitä makumatkoja Pohjois-Karjalassa
Henna Henna Palosaari, Suomen potentiaali pyöräilymatkailumaana - ulkomaisen pyörämatkojen järjestäjän ja 
pyörämatkailijan näkökulma
Paneelikeskustelu: Eteläisen Saimaan pyöräilykesä – mitä nyt ja mitä seuraavaksi?
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