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MENESTYKSEKÄSTÄ ALKANUTTA VUOTTA 2022!
Vuosi on lähtenyt käyntiin aurinkoisessa pakkassäässä. Onneksi korona ei estä
ulkoilemista, eikä talviaktiviteettien harrastamista. Laulavan mörön polku uudistettiin
vapaaehtoisten voimin viime vuoden lopulla. Tutustu muutoksiin alla olevalta Kosken
Ääni -videolta. Ensi viikolla järjestetään Pro Nemus -vierailu. Vielä ehdit ilmoittautua
mukaan! Hiihtolomatkin lähestyvät, joten varmistathan yrityksesi löytymisen Doerzista
ennen matkailijoiden saapumista.
-Laura ja Milla
kuva alla: Sini ja Pete

KOE TALVEN RIEMUT ÄÄNEKOSKELLA
Inspiroidu Sinin ja Peten kuvaaman videon talvitunnelmasta Äänekoskella! Äänekoskella
riittää tekemistä koko perheelle. Poimi videolta vinkkejä uuden vuoden uusiin
harrastuksiin.

MUISTUTUS PRO NEMUS VIERAILUSTA
Pro Nemus -vierailukeskus kutsuu
matkailuyrittäjät vierailulle 18.1.2022 klo
17.00-19.00. Tilaisuudessa esitellään
vierailukeskusta ja verkostoidutaan.
Vierailukeskuksessa on käytössä
koronapassi. Koronapassi tarkistetaan
saapumisen yhteydessä, tarvittaessa
myös henkilöllisyys tulee todistaa.
Huomioithan, että ryhmäkoko on
laskettu 20 henkilöön. Ilmoitamme heti,
mikäli vierailuun tulee koronatilanteesta
johtuvia muutoksia.
Ilmoittautumiset: matkailu@aanekoski.fi

LISÄÄ TUOTTEESI DOERZIIN
Doerz on nyt nostettu Visit Äänekosken
etusivulle. Käy lisäämässä paikallinen
palvelusi ja tule osaksi Doerz-yhteisöä.
Elämysten lisääminen ei maksa sinulle
mitään, ostetusta tuotteesta veloitetaan
ainoastaan komissio.
LISÄÄ TUOTE

HAE MUKAAN SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND -OHJELMAAN
Visit Finlandin maksuton Sustainable Travel Finland -ohjelma auttaa yrityksiä lisäämään
kilpailukykyään sekä vastaamaan matkailuelinkeinon muuttuviin tarpeisiin. Matkailun
kestävän kehityksen ohjelma tarjoaa yrityksille ja destinaatioille kestävän matkailun
kehittämisen työkalupakin, jonka avulla kestävien toimenpiteiden ja valintojen
omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Myös Visit Äänekoski on mukana
ohjelmassa matkailudestinaationa.
LUE LISÄÄ

LAULAVAN MÖRÖN POLKU UUDISTETTIIN VAPAAEHTOISTEN
VOIMIN
Uusimmalla Kosken Ääni -videolla Anne Hakala kertoo Laulavan mörön polun
reittiuudistuksesta.
Tuttavallisemmin Mörköpolkuna tunnettu reitti on pituudeltaan 19 kilometriä ja
retkeilyn polulla voi aloittaa useasta paikasta. Opastauluja on polun molemmissa
päätepisteissä, Syvälahden entisen koulun nurkalla, Suolahti-Sumiainen tien (nro 6450)
varressa lähellä Suolahden ja Sumiaisten rajaa sekä Vihijärven risteyksessä.
Vapaaehtoiset talkoolaiset tekivät mahtavan työn reitin uudistamisessa. Suuri kiitos
Syvälahden kyläyhdistykselle reittiuudistuksesta!

KIITOS YHTEISTYÖSTÄ!
Kiitos kaikille yhteistyöstä
matkailuhankkeen tiimoilta. Hanke on nyt
päättynyt ja minun on aika siirtyä
seuraaviin tehtäviin. Hankkeen materiaalit
tulevat löytymään Visit Äänekosken
nettisivuilta.
Onnea ja menestystä myös vuoteen 2022!
-Laura

kuva: Ilona Pietiläinen
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