
 

Leader Pohjois-Satakunta on myöntänyt hankkeelle ”Turvallinen, digitaalinen, tarinallinen matkailu” rahoitusta EU:n maaseuturahastosta. 

 

Turvallinen, digitaalinen, tarinallinen matkailu -hanke 92516  

 
 
Hei 
Tiesitkö, että:Merikarvian Matkailu ry: n hankeTurvallinen,  
digitaalinen, tarinallinen matkailu, 92516järjestää erilaisia  
koulutuksia, joihin kuka tahansa voi osallistua.  
 
Tässä seuraavat lähitulevaisuuden koulutukset: 
 
Sunnuntaina 29.9.2019 klo 9.30-16 Mericampingillä EA-Rastit.  
Tämä tarkoittaa sitä, että järjestetään ensiapukoulutus SPR:n Porin  
osaston ensihuoltoryhmän vetämänä, jossa osallistujat menevät  
konkreettisiin lavastettuihin onnettomuustilanteisiin ja alkavat toimia  
parhaaksi kokemallaan tavalla. Tilanteita ei kerrota etukäteen, jotta  
saataisiin mahdollisimman realistinen tilanne aikaan ja nähtäisiin,  
miten kukakin siinä tilanteessa sitten toimii. Osallistujat jaetaan  
ryhmiin ja ryhmät kiertävät päivän aikana eri rasteilla. Päivän  
päätteeksi käydään vielä läpi, mitä eri rasteilla olisi pitänyt  
huomioida ja millaisen toimintasuosituksen tällaiseen tilanteeseen SPR  
antaa. 
 
Ensiaputaidot ovat tärkeitä olemassa ja tämä on mukava, konkreettinen  
tapa oppia. Sinulla ei tarvitse olla mitään ensiapukoulutusta taustalla  
osallistuaksesi tälle kurssille, vaan se soveltuu ihan kaikille.  
Maalaisjärjellä toteutetut ratkaisut tilanteissa voivat olla ihan yhtä  
päteviä, kuin koulutuksessa opitut. Tästä kurssista on varmasti hyötyä,  
ja pääset sille vielä näin edullisesti!!! (Kurssin mainos liitteenä)  
Nyt, jos koskaan, kannattaa osallistua.  
 
Ilmoittaudu heti mukaan, viimeistään 23.9.2019 mennessä  
www.merikarvianmatkailu.fi/hanketiedotus   Ilmoittautumisen  
vahvistuksessa saat sähköpostiisi laskun, jolla voit maksaa  
osallistumisesi. Sitovat ilmoittautumiset. Kurssille mahtuu 50 henkeä,  
joten nappaa kaveri mukaan kainaloon. Kurssi toteutuu, mikäli  
osallistujia tulee 14 henkilöä. Jätäthän yhteystietosi ilmoittautumisen  
yhteydessä, jotta tavoitamme sinut tarvittaessa. Kiitos. 
 
Toinen syksyn huippukursseista on: TARINALLISTAMINEN 
4.11, 18.11 ja 19.11.2019Kestoltaan kolmipäiväisellä kurssilla luodaan  
yritykselle, yhdistykselle, tapahtumalle, tuotteelle tms.  
tarina/tarinoita, jota/joita voidaan käyttää mm. markkinoinnissa.  
Tarinan avulla voidaan luoda ihmisille mm. mielikuvia, jotka herättävät  
heidän kiinnostuksensa ja joilla meidän on mahdollista saada lisää  
huomiota sekä olemassa olevilta että tulevilta asiakkailtamme.  
 
Kurssin tulee vetämään Kaurakangas Oy:stä Jari Nieminen, jolla on vankka  
kokemus mm. elämyskulttuurin tuottamisesta sekä matkailun  
kehittämisestä. Hän on myös vaikuttanut paljon eri teattereissa.  
(Kurssin mainos liitteenä) 
 
Ilmoittaudu heti mukaan, viimeistään 15.10.2019 mennessä 

http://www.merikarvianmatkailu.fi/hanketiedotus


www.merikarvianmatkailu.fi/hanketiedotus   Ilmoittautumisen  
vahvistuksessa saat sähköpostiisi laskun, jolla voit maksaa  
osallistumisesi. Sitovat ilmoittautumiset. HUOMIO HUOMIO!!!! Tälle  
kurssille rajallinen määrä osallistujia. Max 15 tahoa. Nopeimmat  
pääsevät kurssille.  
 
Myöhemmin tulossa: 
 
Alkuvuodesta 2020 tutustumme pelilllistämisen saloihin. Koulutus  
toteutuu keväällä. Tarkempi ajankohta vahvistetaan myöhemmin. Olette  
varmaan kuulleet "pakohuoneista"? Kurssilla opitaan mitä pelillistäminen  
tarkoittaa, sen hyödyistä ja haitoista, opitaan mitä eroa on  
pelisuunnittelulla vs pelillistämisellä, pelisuunnittelua, erilaisia  
harjoitustöitä sekä sen pakohuoneen suunnittelun periaatteita.  
Ajatuksena on luoda Merikarvialle pelillistämisen tuote, kenties  
"pakosaari"?Kurssin tulee vetämään Tatu Henttinen. Hän on suunnitellut  
mm. Satakunnan museon pakohuoneen.  
 
Maalis-huhtikuun vaihteen paikkeilla 2020 tehdään opintomatka  
Pirkanmaalle. Tarkempi sisältö ja ajankohta vahvistetaan myöhemmin. Tämä  
on päiväreissu ja ajoittuu klo 8-22 välille. Reissupäivä on lauantai,  
jotta mahdollisimman moni pääsisi mukaan. Mukaan mahtuu bussillinen  
väkeä.  
 
Sitten lähdetään4.-6.6.2020 3 pv 2 yötä, OPINTOMATKAlle Orilammille. Tästä  
on tulossa ohjelmantäytteinen reissu. Paljon mielenkiintoisia  
kohteita.Tämä matka oli tarkoitus alun perin tehdä jo syyskuussa 2019,  
mutta se päätettiin siirtää vuoden 2020 alkukesään. Eli tästä matkasta  
olet varmasti jo kuullutkin jotain. Lisätietoa tulossa, sekä ohjelma ja  
aikataulu. Voit silti jo ilmoittautua mukaan ja lisätä tämä  
kalenteriisi. Bussillinen mahtuu mukaan. 
 
Hankkeen kolmas ja viimeinen opintomatka tehdään syksyllä 2020 Saariston  
Rengastielle. Ajankohta ja tarkempi sisältö vahvistuvat myöhemmin.  
 
Toivomme paljon osallistujia ja uusia kasvoja mukaan kursseille. Yhdessä  
on kivaa! Nähdään kursseilla 
Ja hei, tätä viestiä saa ja pitää jakaa eteenpäin! =) 
 
ystävällisin, aurinkoisin terveisin 
hankekoordinaattori Anne-Mari Lindfors 
sekä Merikarvian Matkailu    
 

http://www.merikarvianmatkailu.fi/hanketiedotus

