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Suomen matkailuoppaiden päivä 6.5.2019
Suomen opasliitto ry:n matkailuoppaat viettävät ensimmäistä kertaa Suomen
Matkailuoppaiden päivää 6.5.2019. Kansainvälinen matkailuoppaan päivä on 21.2., joka
sijoittuu täällä Suomessa talviaikaan. Lahden seudun oppaat ry:n ehdotuksesta Suomen
opasliiton liittokokouksessa Tampereella 6.10.2018 päätettiin toteuttaa Suomen
oppaille oma päivä keväälle valoisaan aikaan, kun säätila ei enää rajoita
opastapahtuman toteutusta. Myös matkailijat ja matkojen järjestäjät suunnittelevat
kesämenojaan ja matkojaan hyvissä ajoin. Keväällä ihmisen mieli on avoin kaikille
uusille ajatuksille.
Suomen matkailuoppaiden päivänä opasyhdistykset kertovat omista kesäkierroksistaan
ja kesätapahtumista, joissa opasyhdistys on mukana. Yhdistys voi vaikkapa tarjota
makupaloja tulevan kesän kävelykierroksista. Tai ehkä tapaat roolioppaan pukuun
pukeutuneen oppaan. Toisaalta monet perinteiset opastetut kierrokset säilyvät
kierrostarjonnassa vuodesta toiseen. Niitä odotetaan, ja jo ennakkoon kysellään, koska
kierrokset alkavat.
Me matkailuoppaat olemme valmistautuneet kesäsesonkiin päivittämällä tietojamme ja
taitojamme. Monella paikkakunnalla on suunniteltu uusia opastettuja kesä- ja
kävelykierroksia. Oppaat ovat mukana myös monissa paikkakunnan kesätapahtumissa.
Historialliset paikat, sotatarinat, luontokohteet, murreopastukset, hautausmaat,
kuuluisat henkilöt… Poimi tarjonnasta sinua kiinnostavat aiheet ja tule mukaan
opastetulle kierrokselle! Opas voi viedä sinut jonnekin, mihin et muuten olisi koskaan
osannut mennäkään.
Suomen opasliiton auktorisoiman oppaan tuntee rintapieleen kiinnitetystä opasmerkistä, johon on kuvattu sininen Suomi maapallon kartalle. Suomen opasliitto ry:n
auktorisoinnin saa henkilö, joka on suorittanut liiton vaatimusten mukaan järjestetyn
opaskoulutuksen hyväksytysti. Koulutuksen suoritettuaan opas liittyy paikallisen
opasyhdistyksen kautta opasliiton jäseneksi. Auktorisoinnin säilyttämiseksi opas
suorittaa määräajoin aktiivisuusnäytön ja osoittaa tietojensa ja taitojensa ajan
tasaisuuden. Tämä takaa opasliiton auktorisoimien oppaiden laadun ja laatu puolestaan
asiakkaiden tyytyväisyyden.
Suomen opasliiton jäsenyhdistyksiä on 85 ja niiden kauttaan liittoon kuuluu noin 1350
jäsentä. Suomen opasliitto ry on ainoa valtakunnallinen matkailuoppaiden, eräoppaiden
ja erikoisalojen oppaiden liitto Suomessa.
” Luonnollisesti – opas, Naturligtvis – guide”.
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