OUTDOOR LEADER – MEETING 1.

18.-21.8.2019 Southwest Finland
PROGRAMME – ALUSTAVA OHJELMA
18.8.2019

SUNNUNTAI / SÖNDAG

Klo 15 mennessä

Vieraat saapuvat Ruotsista ja muualta Suomesta – bussi vastassa
lentoasemalla /Turussa.
• Ajo kohti Turunmaan saaristoa Kasnäsiin.
Saapuminen Kasnäsin kylpylähotelliin
• hotellihuoneiden jako, päivällinen ja mahdollinen
iltaohjelma
• lyhyt osallistujien esittäytyminen ….. and Good Night!
• https://sv.kasnas.com/

Klo 17 mennessä

19.8.2019

MAANANTAI / MÅNDAG

7:30-8:30

Aamiainen Kasnäs kylpylähotelli – huoneiden luovutus - huom! tavarat
mukaan bussiin.

8.30-8.45

Outdoor Leader- Meeting1 - Avaus / Opening, toiminnanjohtajat yhdessä

8:45-9:15

St Olav Waterway pyhinvaellusreitti, Cecilia Lundberg, CLL, Åbo Akademi

9:15-9:45

Kunnat reitistöpalvelujen kehittäjinä, pienet ja suuret projektit ja toimet,
Benjamin Donner, Kemiönsaaren kunta

9:45-10:15

Dalsbruks stigar luontopolkuprojekti – alustus retkeen, Sanna-Mari Kunttu,
Kemiönsaaren kunta

10:15-12:00

Lähtö Kasnäsista ja ohjelma Taalintehdas
Sanna-Mari Kunttu, Leader-projektit / Dalsbruks stigar ja Åppåhoppa
• Viisi erilaista luonto ja kulttuuripolkua eri kohderyhmille
• Erilaiset tavat toteuttaa teemareittejä

12:30-13:30

Lounas Bjärkas
https://www.bjarkasgolf.com/sv
(ajomatka Mathildedaliin n. 35 min)

14:00-16.00

Mathildedal
• Teemat: kansallispuisto, turismi, palvelut
• Opastettu ruukkipolku – matkailupalvelut paikallisen historian pohjalta
•

Mathildedalin kartano – leipomo ja panimo matkailupalvelutuotteena

•

https://www.mathildedal.fi/en/

16:00

Siirtyminen Teijolle

16.30 -18:00

Teijolla
• Teemat: paikallinen kylä ja turismi
• Kyläyhdistys ja paikallinen turismi
•

https://www.teijo.fi/

18.30

Saapuminen Perniöön Lehmirantaan
• majoittautuminen, huoneiden jako
• https://www.lehmiranta.fi/lehmiranta-holiday-center

19:00-20:30

Illallinen Lehmirannassa
• pöydissä yhteistä mietintää jaettujen teemojen pohjalta
• Yhteenveto ja tulosten esitys

20.30 →

Saunomista ja jutustelua saunatuvassa
(miehille ja naisille omat saunat)
…. and Good Night!

20.8.2019

TIISTAI / TISDAG

klo 07:30 – 8:30

Aamiainen Lehmirannassa Perniössä – huoneiden luovutus, tavaroiden
pakkaus mukaan bussiin.

09:00

Lähtö Leader Varsin Hyvän alueelle, bussilla Sauvoon

10.00

Saapuminen Sauvon Maaluun
• Tammireittien ja Maalun luontopolun esittely
• Pirunpelto, näkötorni ja paratiisimäki
(luontopolku)

11.45

Lähtö linja-autolla Karunaan kohti Grelsbölen tilaa (Päisterpääntie 156, Sauvo)
https://www.grelsbole.fi/en https://www.grelsbole.fi

12.00

Saapuminen Grelsböleen ja soppalounas
• lohisoppaa, aitoa saaristolaisleipää, tyrnimoussea

12.30

Tilan esittely ja kävely Tyrnipellon kautta Tentsile-mäelle (1.5 km).
• tilalla ostosmahdollisuus
• Nokipannukahvit laavulla
• Tentsile-mäeltä parkkipaikalle 600 metrin kävelymatka luontopolkua
pitkin.

14.30

Lähtö Pöytyän Yläneelle
ajomatka Yläneen Uuteenkartanoon noin 1 h 15 min.

16:00

Saapuminen Yläneen Uuteenkartanoon
• Iltapäiväkahvit Kaidanojan kartanolla ja
osallistujista osa saa huoneensa täältä.
• http://www.kulhuanpaakari.fi/kaidanojan-kartano/majoitus

16:30

Siirtyminen Luontokapinettiin Yläneen kirkonkylälle
• tutustuminen luontonäyttelyyn oppaan johdolla, esitellään paikka ja sen
yhteys lähi- ja luontomatkailuun, Kurjenrahkan kansallispuistoon
• Luontokoulun toiminta
• pieni villiruokamaistiainen villishotin kera
• https://www.poytya.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/luontokapinetti/

17:30

Pieni Yläne-kierros bussissa Pyhäjärven rannalla, Kalikka & Valasranta kohteiden esittely oppaan johdolla

18:00

Saapuminen Kuralan kartanotilalle
• osallistujista osa majoittuu täällä, huoneiden jako
• Illallinen Kuralassa, lähiruokaa ja paikallisia tuotteita tarjolla
• tilan toiminnan esittely
• käydään yhteistä palautekeskustelua päivien annista

21:00

Siirtyminen bussilla Kaidanojalle – niille, joilla on majoitus siellä
Välimatka Kurala - Kaidanoja noin 10 min.
…. Good Night!

21.8.2019

KESKIVIIKKO / ONSDAG

08:00

Bussi noutaa osallistujat Kuralasta ja ajaa Kaidanojan kartanolle. Huoneiden
luovutus ja tavarat mukana bussiin.

08:15 – 9:30

Kaidanojalla aamiainen yhdessä, kaikki ottavat tavarat mukaansa bussiin.

9:30 – 11:00

Yhteistä ohjelmaa hetken
• Yhteinen Kaidanojan kartanon toiminnan esittely (Leader-hanke)
• Outdoor Leader / Steering group meeting Leader-toiminnanjohtajille
• klo 10-11 muille osallistujille opastettuna pikku kierros bussilla
Uudenkartanon kyläyhdistyksen Lystmettän toimintakeskuksessa
(välimatka 5 km) – kesäteatteri, saunat, kyläyhdistyksen Leader-hanke
Esteetön Lystmettä

11:00

Bussi poimii kaikki osallistujat mukaan Kaidanojalta.

11:15

Piipahdus Kurjenrahkan kansallispuistossa ja Kurjenpesällä
• Luontomatkailutoiminnan esittely / Metsähallitus esittäytyy
• Kuhankuonon retkeilyreitistön toiminnan lyhyt esittely / Föliliikennekokeilu – kaupunkibussilla suoraan kansallispuistoon
• Matkailuyrittäjien palveluiden esittelyä lyhyesti yms.
Kevyttä lounaspalaa – grillimakkaraa ja salaattia Kurjenpesän nuotiopaikalla.
Tarjolla myös vegevaihtoehtoja. Makkarat ovat paikallisen Lihapaja-yrityksen
tuotteita.

13:15

Siirtyminen Turun suuntaan – matkaa noin 35 km.
• Opastettu kierros Turussa. Turku-opas mukana bussissa noin 1,5 h /
på svenska
• Ostosmahdollisuuksia ostoskeskus Skanssissa

16:00

Iltapäivän kahvit Kuralan Kylämäki
• siirtyminen lentoasemalle

noin 17:30

Turun Lentoasema
• Kiitokset ja mukavaa kotimatkaa kaikille.
• 18:35 lento Turku - Tukholma – Göteborg / Malmö

