
 
                                                                                                     
  
  
 

  

  
Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia –valmennus                 

Keski-Suomessa 3.-4.5.2017 
 

Maastokohteena Kanavuoren luontopolku 
 
 
Luonto- ja aktiviteettimatkailu on yksi nopeimmin kehittyvistä matkailun osa-alueista. 
Lomilla liikutaan, pyöräillään, retkeillään ja nautitaan luonnosta ja ulkoilusta monipuolisesti. 
Kävijöiden vaatimukset ovat kasvaneet ja reitiltä ja luontokohteelta odotetaan paljon. Hyvä 
suunnittelu huomioi myös liiketoiminnan mahdollisuudet ja elinkeinon tarpeet.   
 
 
Valmennustilaisuuden tavoitteena on:  

• kehittää matkailuun tarkoitettujen reitistöjen laatua ja elämyksellisyyttä 
• edistää monikanavaista, kuluttajalähtöistä viestintää 
• edistää ja tukea matkailukohteiden ja -yritysten kansainvälistä, luontoon 

perustuvaa liiketoimintaa.  
 

 
Keskiviikko 3.5.2017, klo 09.00-16.00 Keski-Suomen luontomuseo; Vesilinna, Ihantolantie 5, 40270 
Jyväskylä. 

Aamupäivä 
Luonto-, liikunta- ja aktiviteettimatkailun trendit, asiakasprofiilit ja kansainväliset 
markkinat. Miten Visit Finland ja Outdoors Finland –kehittämisohjelma vastaavat 
erityisesti kansainväliseen kysyntään? Miten mikro- ja pk –yritykset voivat tulla 
mukaan ja hyötyä luontomatkailukohteen kehittämisestä? Miten tuotteistan luontoa 
kansainvälisille markkinoille? 
 

 
Iltapäivä 
Luontokohteiden ja reitistöjen kävijälähtöinen kehittäminen ja matkailun näkökulma. 
Miten rakennetaan vetovoimainen luontomatkailukohde, millainen on hyvä reitti ja 
miten retkeilystä tehdään liiketoimintaa. Lisäksi ohjelmassa reitistöjen tekninen laatu, 
elämyksen rakentaminen reitille hyödyntäen draaman kaarta, moniaistisuutta ja 
maisemaa.   

 



                                                          
 

                                                                                                              

 
 
Torstai 4.5.2017, klo 8.30 – 15.30 Vaajakoski, Kanavuori  

 
Klo 8.30 kokoontuminen Naissaaren parkkipaikalle (Naissaarentie 2, 40800 
Vaajakoski). Siirtyminen Kanavuoren luontopolulle.  
 
Reitin varrella havainnollistetaan edellisenä päivänä opittua ja tehdään laadun ja 
luokittelun arviointia esim. seuraavilta osa-alueilta: 

o Lähtöpaikka: rakenne, informaatio, väri- ja koodimerkinnät 
o mitä tarkoittaa sujuva viitoitus  
o opasteet ja tarinankerronta 
o maisema; yhteisöllisyys, yksityisyys 

 
Lounastauko. Olemme yhteydessä ilmoittautuneisiin vielä lounaan osalta erikseen.   
 
Klo 12.30 ohjelma jatkuu sisätiloissa, Savutuvan apajalla  

          Savutuvan apaja sijaitsee n. 4 km päässä Naissaaresta osoitteessa:    
           Opinsaunan Kiuas, 40820 Haapaniemi.  

 
Käydään läpi kokemukset ja havainnot maastosta. Lopuksi käydään läpi 
kokonaisvaltaisen luontomatkailukohteen suunnittelun perusteet. 
 
 
 

       ******* 
 
 

Valmennus on maksutonta ja avointa kaikille. 
 

Valmentajana toimii Outdoors Finland -hankkeen reitistökoordinaattori ja Visit Finland 
Akatemian Outdoors –valmentaja Pirjo Räsänen (pirjo.rasanen@lamk.fi) 

 
 

Ilmoittautuminen 20.4.2017 mennessä: mirva.leppala@jamk.fi 
 
 
               ******* 
 
 
 
 

#Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle – hanke 
Valmennus järjestetään osana #Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle –hanketta.                      

Hankkeesta lisää: www.aitomaaseutu.fi/retkeilyks.  
 
 
 

Retkeily Keski-Suomi  



                                                          
 

                                                                                                              

 


