Matkailussa on mahdollisuuksia
– Matkailun kehittämistä mietittäessä yleensä ensimmäisenä takerrutaan rajoitteisiin, kuten Kangasalan kohdalla
siihen, ettei täällä ole hotellia – ja mietintä päättyy siihen, Kangasalan kunnan elinkeinojohtaja ja Kangasalan
Matkailurengas ry:n puheenjohtaja Lasse Silván harmittelee.
Hänen mukaansa rajoitteiden sijaan pitäisi ajatella sitä, mitä tarjontaa täältä löytyy, kun turisti saadaan tänne.
Silván toteaa, että matkailun mahdollisuuksiin on tartuttu paremmin esimerkiksi Keski-Euroopassa, jossa
matkailutarjonnan markkinointi osataan jo parin kolmentuhannen hengen kylissäkin.
– Kyllä meilläkin mahdollisuuksia on, mutta me emme ehkä näe niitä. Kangasalla on jo valmiita matkailutuotteitakin.
Hän nostaa esiin Äijälän karjalaisen kulttuurikeskuksen ja sen järjestämän karjalanpiirakantekokurssit.
– Sellainen olisi monelle turistille mukavaa puuhaa esimerkiksi sadepäiväksi. Suomalaisen ruokaperinteen lisäksi
matkailija voi samalla tutustua karjalaiseen kulttuuriin.

Kangasala puutarhassa
Kangasalan Matkailurengas lähti etsimään oppeja Kangasalan matkailun kehittämiseen EU-rahan avulla. Yhdistys sai
Kantri ry:n kautta menneen rahoituskauden viimeiset tukieurot, 7500 euroa, kansainvälisen markkinointiverkoston ja
matkailumarkkinoinnin kehittämiseen.
– Kyselin Kantrista, että löytyisikö matkailupuoleen mitään tukea. Koska hanke oli kansainvälinen, sitä pidettiin
erityisen hyvänä. Saamme tällä rahalla paljon aikaiseksi, Silván kiittelee.
Heti alkuun Kangasala löysi ystävyyskunta Zülpichin kautta kumppanikseen itävaltalaisen Engelhartszellin kunnan,
joka sai niin ikään rahoitusta matkailun kehittämiseensä.
Kangasalan ja Engelhartszell kehittävät yhdessä markkinointiyhteistyötä ja järjestävät teemaseminaareja, joista yksi
on luvassa elokuussa Engelhartszellissa, toinen syyskuussa Kangasalla.
– Seminaareissa haemme jatkoideaa siihen, minkälaisella kokonaisuudella lähdemme kehittämään matkailua, tuleeko
mukaan muita alueita tai jopa muita maita, Silván selvittää.
Tällä hetkellä Kangasala näkyy Engelhartszellin kanssa yhteisosastolla Saksan Zülpichissä 156 päivää kestävässä
Landesgartenschau-puutarhanäyttelyssä. Sinne odotetaan puolta miljoonaa kävijää.
– Itävaltalaiset hoitavat käytännössä messualueemme rakentamisen. Tuomme siellä esille luontoa, rauhaa ja järviä.
Pyrimme rakentamaan positiivista mielikuvaa Kangasalasta ja Suomesta.
Kangasalan osastolla kävijöitä tervehtii muun muassa moottorisahataiteilija Jarmo Koiviston veistämä karhu.

Järvet ja luonto valtteja
– Engelhartszell mainostaa itseään olutalueena. Itävaltalaisilta kysyin, että mikä Suomessa olisi puolestaan se juttu,
josta Keski-Eurooppalaiset kiinnostuisivat. Vastaus tuli heti: järvikalastus. Vaikka Keski-Euroopassa on jokikalastusta,
se on erilaista kuin järvikalastus.
Suomessa pitäisikin löytää järvet uudelleen.
– Täällä voisi tehdä valmiita muutamien tuntien tai puolen päivän kalastuspaketteja. Lyödään varusteet päälle,
lähdetään kalaan ja valmistetaan vielä saatu kala syötäväksi.
Silvánin mukaan Suomesta haetaan myös luontoa ja hiljaisuutta.
– Patikointia, pyöräretkiä, melontaa. Ei tämä niin vaikeaa ole. Pieni kotikutoisuuskin tarjonnassa voi olla eksotiikkaa.
Eikä täältä välttämättä haeta hotelliakaan. Kangasalta ja lähialueelta löytyy esimerkiksi mökkimajoitusvaihtoehtoja.
Toisaalta hotellejakin löytyy Tampereelta. Sieltä asiakkaat voidaan vaikka noutaa Kangasalle.
– Esimerkiksi Kanariansaarilla järjestetään pyöräretkiä niin, että pyöräilijät haetaan hotellin edestä lähtöpaikalle, jossa
odottavat pyörät valmiina. Pyöräretket ovat valmiita paketteja ja ostaminen tehty helpoksi.
Silvánin mukaan turistit eivät löydä Kangasalle, jos heidän tietään ei tehdä sileäksi. Niinpä esimerkiksi tiedon saanti,
tuotteiden ja palvelujen osto ja varauksien teko on tehtävä mahdollisimman helpoksi, internetin kautta tapahtuvaksi.

Jatkossa suoraa rahoitusta?
Silvánin mukaan Kantrissa rahoituksen hakeminen on tehty helpoksi.
Nyt uusia projekteja jarruttaa hetken se, että hankerahat ovat loppu, kunnes uusi rahoituskausi saadaan vauhtiin.
Sitä Silván ei osaa sanoa, mikä on Kangasalan matkailun edistämisen rahoituskanava tulevaisuudessa.

– Rakennerahastorahat putoavat 40 prosenttia, joten jatkossa rahoitusta joudutaan hakemaan entistä enemmän
suoraan EU:lta. Jotta rahoitusta voi hakea, mukana pitää olla eurooppalainen partneri. Sen takia tähänkin projektiin
kannatti lähteä mukaan, että nyt meillä on eurooppalainen kumppani, vaikka näitä suoria tukihakuja varten.

Euroopassa ystävyyskuntatoimintaa hyödynnetään aivan eri tavalla kuin Suomessa. Ystävyyskuntatoiminnan kautta Kangasalakin
löysi kumppanin Euroopasta ja pääsi tämän kanssa yhteisosastolla näyttelyyn Zülpichiin. Engelhartszellin pormestari Roland
Pichler ja Kangasalan kunnanjohtaja Oskari Auvinen kuntien yhteisosastolla. Edustalla komeilee Jarmo Koiviston karhuveistos.
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