
Silentia Koillis-Savo -hanke

Silentia Koillis-Savo -hiljaisuusmatkailuhanke on

Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama koulutus-

ja kehittämishanke tähän asti lähes käyttämättömän

luonnonvaran – hiljaisuuden – tuotteistamiseksi ja

markkinoimiseksi hiljaisuutta kaipaaville kaikkialla

maailmassa. Hankkeessa käynnistetään kansain-

välisesti vetovoimaisen hiljaisuusmatkailualueen

rakentaminen Koillis-Savossa Tuusniemen, Kaavin,

Juankosken, Nilsiän ja Rautavaaran alueella. Hanke

edustaa kapeaan erikoistumiseen ja moderniin

verkostotalouteen perustuvaa kasvukonseptia.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan kasvun ja

verkostumisen edellytykset, toisessa vaiheessa

käynnistetään kasvua.

Hiljaisuusmatkailu-
yrittäjyyteen
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10 polkua hiljaisuusmarkkinoille

Hankkeen loppusuoralla kasvun käynnistysvaiheessa – kevätkaudella
2005 – kun kehityksen ja kasvun tietotekniset ja markkinakanavia koskevat
perusedellykset on rakennettu, avataan Silentia Koillis-Savo -hankkeessa
laaja ohjelmakokonaisuus – kymmenen polkua hiljaisuusmatkailuyrittä-
jyyteen. Ohjelmiin ja uuden kehityksen iloiseen verkkoon haetaan nyt

    Matkailuyrittäjiä, jotka lähtevät kehittymään kylän palveluja verkottaviksi
hiljaisuusmatkailun keskuksiksi ja Hiljaisuuden kylien rakentajiksi (Kyläisäntä-
ohjelma)
    Mökkien ja loma-asuntojen omistajia, jotka lähtevät jalostamaan
kohteistaan hiljaisuusmatkailun merkkituotteita, Silentia Luontokoteja,
kansainväliseen hiljaisuusmatkailun markkinakanavaan ja Silentia Varaus-
järjestelmään (Luontokotiohjelma)
    Ohjelmapalveluyrittäjiä – retkeily-, kalastus-, kulttuuri-, luontoruokailu-
ym. luonnon hiljaisuuden ja hiljaisen kyläkulttuurin pohjalta palveluja
tuottavia yrityksiä ja henkilöitä (Polkuohjelma)
    Tavallisia kyläläisiä eläkeläisistä opiskelijoihin, jotka haluavat tulla
mukaan hiljaisuusmatkailuverkkoon omilla pienimuotoisilla tuotteillaan tai
palveluillaan (Pientoimijaohjelma)
    Erikoisosaajia ja asiantuntijoita, jotka lähtevät tuottamaan omimmalla
osaamisalueellaan hiljaisuusmatkailun kasvavan yrittäjyysverkon tarvitsemia
jatkuvia kehitys-, koulutus- ja tukipalveluja (Asiantuntijaohjelma)
    Muita kylän yrityksiä, jotka haluavat esittäytyä hiljaisuusmatkailun
markkinointikavassa omilla täydentävillä tuotteillaan ja palveluillaan
(Kyläkanava)
    Lähiseudun matkailu- ja matkailua palvelevia yrityksiä, jotka haluavat
omat vetovoimaiset tuotteensa ja palvelunsa näkyville hiljaisuusmatkailun
esittely- ja myyntikanavaan (Lähiseutukanava)
    Erillisiä mökkiyrityksiä, jotka haluavat esitellä kohteitaan luonnon
hiljaisuuden kulississa ilman laajaa mökkikohtaista hiljaisuusjalostusta
(Mökkikanava)
    Kovan tason kehittäjiä, jotka lähtevät suunnittelemaan, kokoonjuokse-
maan ja verkottamaan uusia hankkeen kohdealuetta koskevia tai sivuavia
matkailullisesti luonnollisia hiljaisuusmatkailun aluekokonaisuuksia
(Alueohjelma)
    Hiljaisuusmatkailusta kiinnostuneita, jotka haluavat seurata hiljaisuus-
matkailun kehitystä, antaa taustatukea kehitykselle ja tunnustella omia
mahdollisuuksiaan tulla mukaan hiljaisuusmatkailun kehittäjien ja toimijoiden
joukkoon (Näköalaohjelma)

Lisätiedot ja rekisteröityminen

Rekisteröidy hankkeeseen ja samalla Silentia Verkon jatkuvan kehitystuen
piiriin internetissä www.silentia.net/verkko, josta saat myös lisätietoja.
Tiedustelut: Timo Turkki, puhelin 09 879 2084, timo.turkki@silentia.net

YHTEISTYÖSSÄ POHJOIS-SAVON TE-KESKUS JA KOILLIS-SAVON KEHITYS OY

EKS Finland Oy
Vi ir int ie 8
01800 Klaukkala

puhel in 09 879 0284
fax 09 879 6534
www.si lent ia.net/verkko

SILENTIA
KOILLIS-SAVO
-HANKE

Projekt ipääl l ikkö
Timo Turkki
t imo.turkki@si lent ia.net


