
Tuhti tietopaketti houkuttelemaan matkailijoita kyliin

Uusi, entistä parempi   
”Tervetuloa kylään” -esite vuodelle 2016

Meillä on ilo ilmoittaa, että olemme jälleen liikkeellä 
kokoamassa uutta ja entistäkin monipuolisempaa kyläkulkijan 
opasta. Myös uudet kylät ja toimijat ovat lämpimästi 
tervetulleita mukaan vuoden 2016 esitteeseen.

Ensimmäinen Tervetuloa kylään -esite valmistui 25 000 
kappaleen painoksena syksyllä 2014. Kylämatkailuhankkeen 
toimijat ja Entra Ky Joensuusta päättivät yhteistyössä tuoda 
esille valtakunnallista verkostoa kylä- ja maaseutumatkailussa. 
Näin luotiin kyläkulkijoille oma matkaopas, joka perehdyttää 
kylämatkailun aarteisiin ympäri Suomen. 

Asiakkaalle enemmän!

Eri puolilla Suomea kylissä vierailee lukematon määrä 
asiakkaita. Miten tämä voidaan parhaiten hyödyntää kylän ja 
toimijoiden kannalta? 

• Valtakunnallisen verkostomme avulla meillä on mahdollisuus 
houkutella juuri oikeaa asiakasryhmää matkailemaan kylästä 
kylään, osallistumaan tapahtumasta tapahtumaan!

• Yhteinen esite, jossa on esitelty kyliä ympäri Suomen, tarjoaa 
asiakkaalle monipuolisen tietopaketin yksien kansien sisällä! 

• 25 000 kpl painos, messujakelussa jo marraskuussa 
2015 ja Matkamessuilla 2016 sekä jaettavissa kylissä ja 
matkailukohteissa koko vuoden ajan.

• Luettavissa myös netissä.

Varaa paikkasi Kylämatkailun uudesta yhteisesitteestä – 
varmistat oman yrityksesi näkyvyyden!

Aikataulu
Tilavaraukset ja aineistot:  
22.9.2015 mennessä aineisto@entra.fi
Esite valmis: marraskuussa 2015

Jakelu
Elma-messuilla marraskuussa, MATKA 
2016 -messuilla tammikuussa sekä kai-
kissa kylissä ennalta sovittavan määrän 
osalta.

Muut tiedot 
Esitteen koko: A5 
Painosmäärä: 25 000 kpl

Ilmoitukset toteutetaan toimituksellisina 
eli ilmoittaja toimittaa tekstin ja kuvat, 
jonka jälkeen ilmoitus valmistetaan leh-
den puolesta valmiiksi.

Laskutus tapahtuu oikovedoksen  
yhteydessä lokakuussa 2015.

Ilmoitushinnat
seuraavalla sivulla

Aineiston toimitus 22.9.2015 mennessä
aineisto@entra.fi

KUN HALUAT MUKAAN  
ESITTEESEEN:

• tutustu ilmoitushintoihin seuraavalla 
sivulla

• voit olla yhteydessä myös kyläsi muihin 
toimijoihin, saisitteko koottua yhdessä 
monipuolisen sivun tai aukeaman

• mieti ilmoitukseesi mahdollinen kuva 
ja teksti

• mieti, haluaisitko antaa myös jonkin 
sesonkituotteesi näkyviin tuotesivulle

• ole ajoissa yhteydessä yhteyshenkilöi-
himme

• lähetä tilavaraus ja ilmoitusaineistot 
22.9.2015 mennessä

• tarkista ja hyväksy sähköpostiisi 
toimitettava oikovedos ilmoituksestasi.

LISÄTIEDOT 

Soila Palviainen, soila.palviainen@entra.fi
puh. 045 129 0199
Jaana Konttinen, jaana.konttinen@entra.fi
puh. 0400 654 614
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Vuonislahden idyllinen kulttuurikylä toivottaa sinut tervetulleeksi 
Pielisen itärannalle, keskelle Kolilta avautuvaa kuuluisaa 
kansallismaisemaa. 

Tiiviisti rakentuneen kyläraitin var-
relta löydät vaikkapa lauantaisen 
kesätorin, rantateatterin, taidenäyt-
telyn, lounaskahvilan tai aktiivi-
sessa käytössä olevan tanssilavan. 
Monipuoliset tapahtumat ympäri 
vuoden houkuttelevat kylälle 
väkeä kauempaakin. Pielinen Soi 
-kamarimusiikkifestivaalin Paaterin 
kirkon konsertit, VuonisSoikoon 
pelimannitapahtuma, Lieksan teat-
terin väkevät esitykset, Karelia-sou-
dun rantautuminen ja syyskuiset 
Muikkumarkkinat ovat osa pitkään 
jatkunutta perinnettä.

Kylämme on kaikkien aikojen 
pohjoiskarjalaiseksikin valitun kir-
jailija Heikki Turusen kotikylä, joten 
kesäiset teatteriesitykset Kestikie-
vari Herranniemen rantateatterissa 

perustuvat poikkeuksetta Heikki 
Turusen teksteihin. Kylän toisen 
kuuluisan taiteilijan kuvanveistäjä, 
professori Eva Ryynäsen koti, Paate-
ri, on yksi koko Lieksan tärkeimmis-
tä matkailukohteista. Vuonna 2015 
tulee kuluneeksi sata vuotta Eva 
Ryynäsen syntymästä, joten Evan 
elämä ja teokset tulevat olemaan 
vahvasti esillä ja syyskuisen Pieli-
sen altaan symposiumin pääteema.

Halutessasi pääset myös upealle 
Pieliselle. Voit varata paikkasi 
kirkkoveneestä, joka vie sinut Kolille 
ja tuo muutaman tunnin kuluttua 
takaisin Vuonislahteen, eikä tarvitse 
itse soutaa vaan moottori kuljettaa!

VUONISLAHTI

Tasokkaat lomamökit sijaitsevat Pieli- 
sen rannalla Vuonislahden Hanhinie- 
messä ja Raapioniemessä lähellä Liek- 
san keskustaa, Ruunaankoskia ja Paateria.

Raapiontie 22, 81590 Vuonislahti (tsto)
Puh. 0400 170 255,  
reino.kuivalainen@vunas.inet.fi,  
www.huvila.net/296, www.huvila.net/401,  
www.vuonislahti.fi

KESTIKIEVARI  
HERRANNIEMI
Lomapaikka Pielisen rannalla. 
Majoitus 40 vieraalle huoneissa 
ja mökeissä. Ravintola, kokous-
tilat, saunoja. Ryhmille omat 
paketit. Tule kokemaan kievarin 
tunnelma!

puh 0400 482 949
www.herranniemi.com

TAITEILIJATALO HUPELI 
Taiteilijaresidenssi upeassa Kolin 
järvimaisemassa. Kolme työtilaa 
taiteelliseen työhön ja tutkimiseen 
sekä kolmea asuntoa majoitukseen. 
Erinomainen kokouskohde.

Hupeli rakentui ja toimii kylän taitei-
lijoiden kuvanveistäjä Eva Ryynäsen 
ja kirjailija Heikki Turusen hengessä ja 
heidän innoittamanaan.

Hupelinraitti 9, 81590 Vuonislahti
Puh. 0400 170 255
taiteilijatalo@vuonis.net
www.taiteilijatalo.net
www.huvila.net/hupeli

HANHINIEMEN LOMAMÖKIT

Kuvanveistäjä Eva Ryynäsen 
taiteilijakoti Paateri
Paateri 21, 81560 Vuonisjärvi
Puh. 040 104 4055
www.lieksa.fi/museo

Paaterin juhlavuosi 2015:
Eva Ryynäsen syntymästä  
100 vuotta

Tervetuloa kyläilemään!

www.vuonis.net 
Facebook: VuonisLife

Tapahtumien toteuttajana
VUONISLAHDEN KYLÄSEURA RY

– seurojen seura –

SF-Caravan Pielisen-Karjala ry

Rauhallinen caravan-alue, jolla 
voi retkeillä, kalastaa ja ladata 
akkuja sekä tutustua matkailu-
nähtävyyksiin ja osallistua moni-
puoliseen tapahtumatarjontaan. 

Rekiniemi 4, 81590 Vuonislahti
(Vuonislahdentie 190)
puh. 040 702 57 45 (kesäaikaan)
www.pielisenkarjala.fi

Perinteitä ja palveluita 

     keskellä kauneinta 

  Pohjois-Karjalaa!
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Syvänniemen vireä kylä sijaitsee Kuopion lähellä rauhallisella, hyvät palvelut omaavalla maaseutualueella. Kylässä toimii mm. hotelli, kauppa, liikunta- ja ohjelmapalveluyritys, kesäteatteri ja lastenteatteri. 
Tässä savolaisessa kylässä on asukkaita 650 henkilöä. Kylän asukkaiden ja matkailijoiden käytettävissä ovat monipuoliset liikuntamahdollisuudet, mm. tenniskenttä, valaistu liikuntareitti sekä maastopyöräreitistöjä. Kylä-maisemassa avautuu hieno Kut-tajärvi jylhän kauniine saarineen ja veneväylineen. Kuttajärvelle pääset myös retkelle tai kalaan opastetusti tai omatoimisesti niin kesällä kuin talvellakin. Talvella alue tarjoaa hyvät hiihtomahdol-lisuudet valaistulla ladulla tai Kuttajärven jääladuilla. Kylässä on myös hyvät maastot lumikenkäi-lyyn tai vaikka umpihankihiihtoon.

Syvänniemellä on vahva historia. Sourun rautaruukki ja Herman Saastamoisen lankarullatehdas, 

ev.lut kirkon rakentaminen 
Syvänniemelle, ortodoksinen tsasouna ja siirtolaishistoria. His-torian myötä tapahtuneisiin myl-lerryksiin sekä kylän kehityksestä koivupellosta nykypäivään voitte tutustuahistoria- ja kyläkierroksil-la ja kylän 1900-luvun vaihteen pienoismallien äärellä jyhkeässä Hermannitalossa.

Tullaanhan tutuiksi! 
www.syvanniemi.fi

Syvänniemen  
kyläyhdistys
syvanniemen. 
kylayhdistys@gmail.com
www.syvanniemi.fi/
kylayhdistys

Syvänniemen Hermanni ry
• kesäteatteriesitykset alueen historiaa ja nykypäivää
• lastenteatteri syksyisin lasten esittämänä
• kahviot, näyttelyt ja torikuja

Puh. 044 270 8827
teatteri.hermanni@gmail.comwww.teatterihermanni.fi

Syvänniemi Seikkailu Osk
• järviretket lautalla ja kirkko-veneellä
• maastopyörä- ja patikointiretket• kalaretket kesällä ja talvella• hiihto-, lumikenkä- tai rekiretket• Multisport Syvänniemi

Puh. 044 520 4848
seikkailu.syvanniemi@gmail.com

Maaseutuhotelli Eevantalo
• majoitus n. 30 hengelle
• kurssit, juhlat,  

kokouspalvelut, tyhypäivät• retkiryhmien ruokailut  
ja ohjelmapalvelut

• savusauna ja vuokrattava palju

Puh. 050 520 4848
info@eevantalo.fi, www.eevantalo.fi

SYVÄNNIEMI
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Majatalosta majataloon 
YRTTIVAELLUS
Nurmeksen ja Valtimon majatalot
Luonnonyrttien kerääminen on 
rentouttava harrastus, jota opastavat 
Ylä-Karjalan majatalojen emännät. 
Ylläty yrttien monipuolisuudesta, 
herkuttele ja hemmottele itseäsi eri-
laisten ohjelmavaihtoehtojen parissa. 

Hinta: 165 €/hlö/vrk
Sis. yrttipäivän ohjelman, majoituk-
sen, ruokailut ja saunan. Yksi yksittäi-
nen yrttipäivä 115 €/hlö/päivä, sis. 
yrttipäivän ohjelman, ruokailut ja 
saunan. Ryhmäkoko: 6-12 henkilöä.

Kysy lisää: 
Puh. 050 336 0707,  
nurmes@visitkarelia.fi,  
www.aksytammat.fi

PERHEJUHANNUS
Syvänniemen Seikkailu
pe 19.6.2015 klo 18 alkaen. 
Nauti järvilauttaristeilystä (30 min), 
nokipannukahveista muurinpohjalet-
tuineen ja perinteisestä juhannus-
tunnelmasta kylän juhannuskokolla.

Hinta: 15 €/hlö ja 45 €/perhe
Ennakkovarauksella varmistat paik-
kasi ja matkaeväät.

Kysy lisää:
Puh. 044 520 4848 tai  
seikkailu.syvanniemi@gmail.com

HERMANNINPÄIVÄN  
RISTEILYT
Syvänniemen Seikkailu
su 12.7.2015 
Lokkisaaren kierros Synne-järvi-
lautalla. Näe jylhät Lokki-saaret ja 
Kuttajärven kauneus. Reitin varrelle 
ovat myös Sourun Rautaruukki ja 
Herman Saastamoisen Rullatehtaan 
historialliset alueet. Kuule tarinoita 
historiasta ja nykypäivästä.

Hinta: 15 €/hlö ja 40 €/perhe
Maksimi 12 henkilöä/lähtö.

Kysy lisää:
Puh. 044 520 4848 tai  
seikkailu.syvanniemi@gmail.com

KARHUNKATSELUSAFARI 
RUHTINANSALMELLA
Arolan maatila- ja erälomat
Tutustu Juntusrannan sotahistorial-
lisiin kohteisiin, Venäjän rajaan ja 
Taivalkosken myllyyn. Nauti Arolan 
maatila- ja erälomien herkuista ja 
vieraanvaraisuudesta. Kolmepäiväi-
sen retken huipennus on 6 tunnin 
karhunkatselusafari.

Hinta: 315 €/hlö
Sis. majoitus 2 yötä, aamupala, 
lounas, illallinen, iltapala, opastetut 
retket ja karhusafarin sekä eväät.

Kysy lisää:
Puh. 050 518 9775,  
info@arolabear.fi, www.arolabear.fi

KOKO PERHEEN 
LYHTYRETKI NUOTIOLLE
Syvänniemen Seikkailu
su 21.12.2014 klo 17.30 Maaseutuho-
telli Eevantalolta lyhtyjen loisteessa 
riistan ruokintapaikoille ja metsänuo-
tiolle, nokipannukahvit tai mehut.

Hinta: 15 €/perhe tai 6 €/hlö

Kysy lisää:
Puh. 044 520 4848 tai  
seikkailu.syvanniemi@gmail.com

LUMIKENKÄ-/
PATIKKARETKI
Syvänniemen Seikkailu
to 1.1.2015 klo 14 Keihäsjoen 
laavulle ja nuotiolle. Lähtöpaikka 
Maaseutuhotelli Eevantalo. 

Hinta: 18 €/hlö
Sis. opastuksen, lumikenkävuokran 

ja nokipannukahvit. Osallistuminen 
patikoiden 8 €/hlö.

Kysy lisää:
Puh. 044 520 4848 tai  
seikkailu.syvanniemi@gmail.com

NUOTANVETO- JA 
HIIHTORETKI 
Syvänniemen Seikkailu
la 4.4.2015 Syvänniemeltä (jää- ja 
kelivaraus) klo 9-15.30. Hiihtoa, 
nuotanvetoa, rantakalakeittoa ja 
nokipannukahvit

Hinta: 32 €/hlö
Sis. reitin, huoltokelkan rekineen, 
rantakalakeiton ja kahvit sekä tarvit-
taessa paluun autokyydillä. 

Kysy lisää:
Puh. 044 520 4848 tai  
seikkailu.syvanniemi@gmail.com

LUMILOMANEN 
Maaseutuhotelli Eevantalo,  
Syvänniemi
Hyvät hiihto- ja lumikenkämaastot!

Hinta: 200 €/hlö/2hh/3 vrk
Sis. 3 vrk majoituksen, puolihoidon 
ja saunan.

Kysy lisää:
Puh. 017 384 1470
info@eevantalo.fi, www.eevantalo.fi

KELKKASAFARI-PAKETTI
Maaseutuhotelli Eevantalo,  
Syvänniemi
Hyvät kelkkaurat, omat kelkat mu-
kaan. Ryhmäetu: savusaunailta!

Hinta: 220 €/2hh/3 vrk
Sis. 3 vrk majoituksen ja puolihoidon.

Kysy lisää:
Puh. 017 384 1470
info@eevantalo.fi, www.eevantalo.fi

RAJAKARTANON 
LUMILOMA
Möhkön Rajakartano
Majoitu mukavissa, kodikkaissa huo-
neistoissa, ruokaile ja sauno, nauti 
ulkoilusta ja lumesta. Halutessa 
myös ruokailut ennakkotilauksesta.

Majoitus: alk. 320 €/4 vrk/2 hlöä

Kysy lisää:
Puh. 0500 649 150
tesveka@sci.fi, www.rajakartano.com

PÄÄSIÄISPAKETTI 
EEVANTALOSSA 
Syvänniemi
3 vrk majoitus, puolihoito ja 
pääsiäisohjelmat.

Hinta: 224 €/hlö/2hh/3 vrk

Kysy lisää:
Puh. 017 384 1470
info@eevantalo.fi, www.eevantalo.fi

Vietä tunnelmallinen loma kylässä! Anna itsellesi ja perheellesi 
vapautus lomastressistä, astu valmiiseen ruokapöytään ja 
pujahda täydellisen päivän jälkeen levollisena puhtaiden 
lakanoiden väliin. Kyliemme majatalot, kievarit ja mökkikylät 
kutsuvat ikimuistoisen juhlan viettoon.

LOMAPAKETIT
Valmiit

Lumilomailua ja talven taikaa

Kesäloman kohokohdat

Piristystä 
pääsiäiseen
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A

A
BC

Kylän esittelysivu 
Mallin mukainen oma esittelysivu tai 
-aukeama kuvineen ja avausteksteineen 
tehdään, kun sivulle tulee vähintään 
yksi A) -kokoinen tai kaksi B) -kokoista 
ilmoitusta.

Sivu kootaan kylän toimittamista 
materiaaleista.

Ilmoitusvaihtoehdot
A) 88 x 34 mm vaaka tai  

42 x 68 mm pysty 
270 € + alv 24 %   
Kuvallinen ilmoitus 

B) 42 x 34 mm 
150 € + alv. 24 %

C) rivi-ilmoitus 
80 € + alv. 24 %

Mallisivut

Pakettisivut 
Esitteeseen tulee omat aukeamat sesonkikausien 
paketeista: joulu, hiihtoloma, pääsiäinen, juhannus jne.

Mikäli haluat oman tuotteesi pakettisivuille näkyviin, 
ilmoita tilavarauksen yhteydessä!

Tuote pakettisivulle kuuluu  
A) ja B) -kokojen ilmoitushintoihin,  
C) -koolla kustannus 80 €/tuote + alv. 24 %


