
Maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari Kaustisella 17.–18.3.2015

”Perskynkkää issekulleki”
Hyvinvointia sielulle ja ruumiille…

Kaustinen on Keski-Pohjanmaalla 
sijaitseva 4300 asukkaan vireä maa-
seutupitäjä, joka tunnetaan erityisesti 
kansanmusiikista, kansanparannuk-
sesta ja hevosurheilusta.

Maaseutumatkailuyrittäjien ja -ke-
hittäjien valtakunnallinen seminaari 
järjestetään 17.-18.3. Kaustisella 
Kansantaiteenkeskuksessa (Jyväs-
kyläntie 3) ja Kansanlääkintäkeskuk-
sessa (Pajalantie 24). Kansantaiteen-
keskus on kulttuuri- ja konserttitalo, 
jonka erikoisuutena on kallion sisään 
louhittu konserttisali. Kansanlääkin-
täkeskus on puolestaan kansanparan-
nusperinteeseen erikoistunut hotelli 
ja palvelukeskus.

Seminaarin ohjelmassa on ajankohtais-
ta asiaa matkailusta sekä hyvinvointia 
sielulle ja ruumiille: puhetta, musiikkia, 
kansanparannusta ja yhdessäoloa. Mu-
kana ovat mm. tv-kasvo Laura Ruoho-
la, ex-mäkihyppääjä ja Sisu-luennoitsija 
Toni Nieminen, kansanmusiikkiyhtye 
Tallari ja kansantanssiryhmä Otto-
set. Seminaarin järjestää Pirityiset ry 
(www.pirityiset.fi).

Seminaarissa juhlistetaan 20-vuotias-
ta Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät 
ry:tä. Yhdistys pitää vuosikokouksen-
sa maanantaina 16.3. Pelimannitalolla 
(Konstantie 8). Pyöreitä vuosia juh-
listava iltagaala järjestetään tiistaina 
17.3. Kansanlääkintäkeskuksessa.

Keskiviikon 18.3. päiväretkillä tutus-
tutaan lähiseudun matkailukohteisiin. 
Päiväretkien teemoina ovat tänä 
vuonna Moottoreita ja kauramoot-
toreita (retki 1), Maaseutumatkailua 
perinteestä ponnistaen (2), Pöydän 
antimia luonnosta (3) sekä Kuorikos-
kien kirkot (4). Retket kestävät neljä 
tuntia, ja ne sisältävät lounaan ja 
kahvin.

Seminaarivieraat voivat majoittua 
Kansanlääkintäkeskuksen yhden ja 
kahden hengen hotellihuoneissa 
tai Mosala Caravanin (Pajalantie 26) 
kahden tai neljän hengen mökeissä. 
Molemmissa majoitusvaihtoehdoissa 
aamupala tarjoillaan Kansanlääkintä-
keskuksessa. Majoituskohteet sijait-
sevat vierekkäin Perhonjoen varrella 
Kaustisen kirkonkylän tuntumassa, 
ja niistä on Kansantaiteenkeskuk-
seen vajaan kilometrin kävelymatka. 
Seminaariohjelman siirtymäaikoina on 
järjestetty kuljetus Kansantaiteenkes-
kuksen ja majapaikkojen välille.

SEMINAARIPAKETIT
1. Kahden päivän (17.–18.3.) semi-
naaripaketti, sis. kaksi kokouspäivää, 
ruokailut, juhlagaalan ja opastetun 
retken 290 €/hlö

2. Tiistain (17.3.) seminaaripaketti, sis. 
kokouspäivä, ruokailut ja juhlagaala 
190 €/hlö

3. Juhlagaala (17.3.) yksistään 85 €/hlö

4. Keskiviikon (18.3.) seminaaripa-
ketti, sis. kokouspäivä, ruokailut ja 
opastettu retki 125 €/hlö

KANSANPARANNUS
Seminaarin yhteydessä on mahdollis-
ta kokeilla kansanparannuksen hoi-
toja ti 17.3. klo 16–18 Kansantaiteen-
keskuksessa. Jäsenkorjaus, 15 min 
22 €. Ei ennakkovarauksia. Lisätietoja 
www.kaustisenjasenkorjaus.fi.

Hoitoja voi tilata myös Kansanlääkin-
täkeskuksesta (www.kansanlaakin-
takeskus.com). Tarkemmat tiedot ja 
varaukset suoraan hotellista.

MAJOITUS
Kansanlääkintäkeskus: 1 hh 75 €/vrk/
hlö, 2 hh 46 €/vrk/hlö, lisävuoteessa 2 
hh:ssa 30 €/vrk/hlö

Mosala, mökit: 2 hlö/mökki 45 €/vrk/
hlö, 4 hlö/mökki 35 €/vrk/hlö

ILMOITTAUTUMINEN
Seminaari-ilmoittautumiset ottaa 
vastaan Pohjanmaan lipputoimisto: 
myynti@saleskeskusvaraamo.fi, puh. 
06-8229811 (arkisin klo 12–16).

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä 
yhteystietosi ja laskutustiedot, minkä 
seminaaripaketin otat, retken ja vaih-
toehtoisen retken numeron. Lisäksi 
kerro, mihin haluat majoittua ja kenen 
kanssa, mahdollinen erityisruokavalio 
ja muut erityistoiveet. Kerro myös, 
osallistutko ma 16.3. järjestettävään 
SMMY:n vuosikokoukseen.

Ilmoittautuminen on sitova. Varaus 
laskutetaan ennen tapahtumaa. Mi-
käli ilmoittaudut ma 2.3.2015 jälkeen, 
hintoihin lisätään jälki-ilmoittautumis-
lisänä 20 €.

Peruutusehdot: Peruutuksen voi teh-
dä kirjallisesti veloituksetta viimeis-
tään 2.3.2015. Jos peruutus tehdään 
ilman erityistä syytä myöhemmin kuin 
14 päivää ennen mutta viimeistään 
48 tuntia ennen palvelun alkamista, 
veloitetaan kokonaishinnasta 50 pro-
senttia. Mikäli peruutus tehdään vielä 
myöhemmin, veloitetaan kokonaishin-
ta täytenä.

Tervetuloa seminaarivieraaksi Kaustiselle!


