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Mitä on Elma? 
(sääntöjen 
mukaan)

5-vuotias osuuskunta, jonka toimiala:

• on kehittää ja edistää Lahdessa, Päijät-Hämeessä ja 
muilla lähialueilla elämys, luonto- ja kulttuurimatkailua, 
alueen kulttuuriperinnön ja historian tutkimusta, 
tallentamista ja tunnetuksi tekoa.

• tukee museotoimintaa, ammatinharjoittajia ja yrityksiä, 
jotka omalla toiminnallaan vaalivat alueen kulttuuri- ja 
luontoarvoja ja edistävät niiden matkailullista 
hyödyntämistä luonnon suojeluun ja kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti.

• ylläpitää palvelutoimistoa, joka tuottaa 
matkailupalveluita ja välittää jäsenille toimeksiantoja 
sekä hoitaa jäsenten tarvitsemia toimistopalveluita ja 
tarvike- ja muita tilauksia ja tavarahankintoja.

• Omaa myymälää pitämällä tai muulla tavoin osuuskunta 
markkinoi jäsentensä valmistamia palvelutuotteita, 
koru-, matkamuisto- ja käyttöesineitä.

• Osuuskunta voi tuottaa myös muita osuuskunnan 
jäsenten toimintaa tukevia palveluja



Ensimmäiset 5 
vuotta olleet 
roolin 
hakemista

Koulutuspalvelut matkailualalle Matkailupalvelupakettien 
kehittäminen ja myynti

Viisumivälitys

Kehittämishankkeet, joista 
aktiivisin toiminta Via Kalevala-

hankkeessa

Tapahtumien järjestäminen 
teemojen ympärillä, esim. 

Hennala 1918 hanke ja 
tapahtumat

Suunnitteilla 
Rauhanpyöräilytapahtuma 

Suomessa, Virossa ja Venäjällä 
kesällä 2020 Tarton rauha 100 

vuotta teemaan liittyen



Elma-palvelut 
alueellistumassa 
Via Kalevala 
hankkeen myötä

Lahti ja Lahden seutu

• - valmistautuminen suomalais-venäläiseen kulttuuriforumiin syyskuussa 2020 Lahdessa

• - ”Ylinen Viipurintie” luontomatkailukonsepti

• - palveluita venäläisryhmille

Vienan Reitti Suomussalmella, Kostamuksen alueella Kostamuksen 
luonnonpuistossa ja Kalevalan Kansallispuistossa

Lieksa – Inari – Repola Haukkasaari hanke

Via Kalevala Juojärvi hanke

Parikkala – Elisenvaara – Lahdenpohja hanke

Via Kalevala Inkerinmaalla hanke

Yhteistyö Viipurin Lenin museon kanssa

Vammaisten hyvinvointi- ja matkailupalvelujen kehittämishanke



Uusi avaus

• Elma-palvelut:

- Palveluja ikääntyville jäsenille, jotka 
tarvitsevat tukea matkustaessaan ja 
toimintakyvyn säilyttämistä arjesta 
selviämisessään (digimaailma, fyysinen 
ympäristö yms)

- Tavoite pitää yllä ja edistää jäsenistön 
terveyttä ja hyvinvointia yhdessä 
tekemällä (perinteinen 
osuustoimintamalli)



Tulevat ELMA-
Palvelut 
pähkinänkuoressa

terveyden ja 
hyvinvoinnin 

edistäminen elämysten 
ja kulttuurin avulla

toimintakyvyn 
ylläpitäminen ja 

tukeminen

tukihenkilö ja/tai 
avustaja retkillä, 

matkoilla ja 
kulttuuririennoissa

siivous-, kodinhoito ja 
digipalvelut

apu yhdistyksille ja 
yhteisöille tapahtumien, 

matkojen ja retkien 
suunnittelussa ja 
toteuttamisessa

Kehitämme palveluja 
yhdessä asiakkaidemme 

kanssa ja heidän 
ehdoillaan!



Asiakasrekrytointi 
alkaa lokakuun 

alusta

• Rekrytoimme asiakkaita ”luonnosta ja 
kulttuurista elinvoimaa” kurssin opiskelijoille 
tekemään opiskelijoiden kanssa yhdessä 
asiakkaiden ehdoilla toteutettavia palveluja ja 
tapahtumia.

• Asiakkaiksi ilmoittautuneilla tulee olemaan 
”etuoikeus” kehittää Elmaa

• Asiakkuus edellyttää Elman jäsenyyttä



Tavoitteen 
mahdollistamiseksi 
aiomme kouluttaa uusia 
työntekijöitä Elma-
palveluihin henkilöistä, 
joilla osaamista

• matkailualan, henkilökohtaisen 
avustajan, lähihoitajan, erä- ja luonto-
oppaan tutkinto ja työkokemusta

• kielitaitoa ja valmiuksia toimia 
ryhmäohjaajana ja matkanjohtajana 
erityisryhmien ryhmämatkoilla

• valmiuksia työllistyä osuuskuntaan 
osuuskunnan jäsenpalvelujen 
tuottajana edellä kuvatuilla 
tehtäväalueilla

• kielitaitoa, joka soveltuu työtehtäviin ja 
matkailualalle



Kurssin 
aikataulu ja 
rakenne 
14.10.19-
31.3.20

I    Orientaatioviikko 14.10-19.10.19, Lahti Tietotupa

II    14.10.- 08.11. Ensimmäinen työssäoppimisjakso 

III   12.11-15.11   Toinen internaattijakso, Tietotuvassa ja Opintomatkalla

IV  18.11.-13.12. Toinen työssä oppimisjaksoperiodi

V   16.12.-20.12. Kolmas internaattijakso, Tietotupa ja opintomatka

VI  07.1.-07.02.20 Kolmas työssäoppimisperiodi. 

VII  10.2.-14.2.20 Neljäs internaattijakso   10.02.-14.02. Vähäjärven lomakoti

VIII  17.02.20-20.3.20 Viimeinen työssäoppimisjakso: 

IX    23.3.-27.3.20 Päätösjakso



I    
Orientaatioviikko
14.10-19.10.19, 
Lahti Tietotupa

15.10.-16.10. Orientaatio, kehittämistehtävän suunnittelun käynnistys

14.10. Orientaatio, kehittämistehtävän suunnitelma ja ohjeistus 

15.10.-19.10. Perehdyttäminen matkailupalvelujen moninaiseen kirjoon. 

Elämys ja perinne matkailutuotteessa ja liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia 
palvelutuotteissa. Luontopolut ja matkailu, melontareitit ja niiden kehittäminen, 
omatoimiretkeilijöiden tukipalvelujen kehittäminen.

Terveys- ja hyvinvointiliikunta osana matkailupalvelujen kehittämistä

Työpajatyöskentelyä ja omien hankkeiden suunnittelua tutorien vetäminä pienryhminä. 

Perehdytyskoulutus, osuustoiminta yritysmuotona, oma toiminimi, kevytyrittäjyys yms



Ensimmäinen 
työssäoppimisjakso 
ja toinen 
internaattijakso

II    14.10.- 08.11. Ensimmäinen työssäoppimisjakso 

kunkin työssäoppimispaikalla työyhteisön edustajan   
kanssa sovitun ohjelman mukaisesti

III   12.11-15.11   Toinen internaattijakso, 
Tietotuvassa ja Opintomatkalla

12.11. Ensimmäisen työssäoppimisjakson 
kokemusten purku

13.11-15.11. Kurssimatka Pietariin. Tutustuminen 
Anti Aging terveyttä ylläpitävään ohjelmaan



18.11.-
20.12.19

• IV  18.11.-13.12. Toinen työssä oppimisjaksoperiodi

• kehitetään työyhteisöön uusia palvelutuotteita 
ja juurrutetaan tuotteita osaksi 
yrityksen/yhteisön palveluvalikoimaa

• V   16.12.-20.12. Kolmas internaattijakso, Tietotupa 
ja opintomatka

Teema: Kansainvälistyminen, digitalisaatio

• 6.12-17.12. Kansainvälistyminen 

• 17.12.-18.12. Digitalisaatio, some-markkinointi

• 19.12.-20.12 Opintomatka 2 pv Viipuri



Vuoden 2020 
puolella I

• VI 07.1.-07.02.20 Kolmas työssäoppimisperiodi. 

• Teema: miten yritykseni palvelutarjonta saadaan 
vetovoimaiseksi kansainvälisille matkailijoille

• VII  10.2.-14.2.20 Neljäs internaattijakso   10.02.-14.02. 
Vähäjärven lomakoti

• Teema: erityisryhmien matkailupalvelujen 
kehittäminen (kurssin osio    toteutetaan Vähäjärven 
Lomakodissa). Teema: Erityisryhmien tarpeita terveyden ja 
hyvinvoinnin ylläpitämisessä

• 10.02. Vammaispalvelulaki ja vammaisten oikeudet

• 11.02. Miten toteutan asiakaslähtöisiä kotipalveluja, 
kokemusasiantuntijoina Tsil:n kokemusasiantuntijat

• 12.-13.02 Erityisryhmien liikkumisen tukeminen 
käytännössä. Eettisyyspäivä.



Päätösjaksot

• VIII 17.02.20-20.3.20 Viimeinen työssäoppimisjakso: 

• Teema: Oman uravalinnan selkeyttämisen työtehtävissä ja henkilökohtaisen 
kehittämistehtävän viimeistely

• IX 23.3.-27.3.20 Päätösjakso

• Kurssin yksilölliset oppimistulokset esitellään päätösseminaarissa, joka 
sisältää kurssin viimeisen opintomatkan Tallinnaan, Narvaan ja Ivanogorodiin.

•

• 23.3.-24.3. Mitä me tästä opimme. 

• 25.3.- 27.3. Kehittämistehtävän esittelyt, opintomatkalla Tallinna-Narva-
Ivanogorod

• 25.3.-26.3. Tallinna-Narva – Ivanogorod opintomatka (Majoitus Hotelli Narva 
25.3.-27.3.)

• 27.3. Paluu Tallinnaan aamulla, Päätösbileet ja todistusten jako Tallinnan 
paluuristeilyllä



Kurssin 
kustannukset

• Kurssimaksu 1000+alv euroa, sisältää 
internaattijaksot, ohjatun etätyöskentelyn 
työssäoppimiskohteessa, ja kehittämistehtävän 
ohjauksen. 

• Kurssilaiset voivat hankkia majoituksen 
internaattijaksojen ajaksi omatoimisesti ja 
omakustanteisesti. Elma auttaa tarvittaessa 
majoitusjärjestelyissä.

• Ohjelmaan sisältyvät ulkomaanmatkat 
omakustanteisia matkalippujen ja majoituksen 
osalta, opetus matkoilla sisältyy hintaan.



Hakeminen kurssille

• Vapaamuotoiset hakemukset CV:llä 
varustettuna 30.9. mennessä osoitteeseen:

• Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja 
Elämysmatkailu. Hämeenkatu 15 4. kerros 
tai sähköpostilla: 
antti.holopainen@elamysmatkailu.fi

• Lisätietoja: Antti Holopainen 
(antti.holopainen@elamysmatkailu.fi). p. 
0400417390

• Kurssille voi hakea myös nettisivun kautta 
(elamysmatkailu.fi/rekrytointi)

mailto:antti.holopainen@elamysmatkailu.fi

