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Kuka minä olen? 
-Kauppatieteiden maisteri 
-Hotellivirkailija 
-Erä- ja luonto-opas 
-Luonto- ja elämysohjaaja
-Ictyocare, erityisryhmien 
vesistöohjaaja  
-Matkaopas 
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Luonto kuuluu kaikille 

Kestävä matkailu tarkoittaa Seikkailuapinoille: 
• Matkakohteiden valinta 
• Paikallisen talouden tukeminen 
• Taloudellinen toimintatapa
• Kestävät valinnat ja kalustohuolto
• Kierrätys ja jätteiden lajittelu 
• Ruokahävikin minimoiminen 
• “Leave no trace” 
• Laadukas toiminta joka päivä 



Yhteistyöverkostomme

Vain yhdessä voimme olla suurempia. 



Laaja yhteistyöverkosto

• Kymmeniä yhteistyökumppaneita kautta maan 
• Paljon pieniä paikallisia yhteistyökumppaneita
• Samanlaiset arvot sekä laatu- ja turvallisuusnäkökohdat

• majoituspalveluita 
• ravintoloita ja kahviloita 
• ohjelmapalveluita 
• muita palveluntarjoajia 
• kuljetusliikkeitä



Laaja yhteistyöverkosto

• Visit Finland 
• Alueelliset toimijat: 

- Visit Tampere 
- Oriveden kaupunki ja paikalliset yrittäjät 
- Pirkanmaan matkailu ry 
- Suomen sydämessä -verkosto

• Metsähallitus 
• Alan oppilaitokset ja alumniryhmät 



Mitä me teemme?
Kenelle? 



Mitä me teemme ja kenelle? 

• Luontolähtöisiä palveluita asiakkaidemme tarpeiden mukaan
• Ei ole mitään ns. bulkkituotetta, vaan räätälöimme kaikille 

oman näköisen paketin  

Kohderyhmämme:
• Ulkomaalaiset pienryhmät 
• Kotimaiset yritysasiakkaat ja heidän ulkomaalaiset vieraansa
• Perheet ja kaveriporukat 
• Paikalliset yhdistykset ja yhteisöt  



Opastettu sauna- ja uintiretki 
Tampereella 

• Kohderyhmä: ulkomaalaiset pienryhmät 
• Liikutaan paikallisbusseilla
• Tutustutaan suomalaiseen saunakulttuuriin
• Kerrotaan terveysvaikutuksista 
• Saunotaan yleisessä saunassa yhdessä paikallisten kanssa
• Opastetaan kierrätykseen ja lajitteluun 



Nuotiokokkaushaaste 

• Kohderyhmä: yritysasiakkaat 
• Tehdään yhdessä tulet tuluksilla 
• Kokataan yhdessä herkullinen ateria avotulella 
• Paikalliset puhtaat raaka-aineet 
• Syödään yhdessä luonnon rauhassa ilman kiirettä mihinkään
• Jokamiehen oikeudet 
• Jätteiden lajittelu 



Forest Escape  

• Kohderyhmä: perheet ja kaveriporukat 
• Seikkaillaan luonnossa turvallisesti ja ohjatusti 
• Ratkotaan yhdessä ongelmia 
• Koetaan onnistumisen tunnetta 
• Pidetään hauskaa 
• Liikuntaa ihan huomaamatta 
• Ei jätetä luontoon jälkeäkään 



Opastettu päivävaellus Siikanevalla

• Kohderyhmä: paikalliset yhdistykset ja yhteisöt 
• Liikutaan kauniissa luonnossa opastetusti 
• Aistitaan luontoa, kuunnellaan, katsellaan, haistellaan 
• Kokataan keittolounas taukopaikalla 
• Muistellaan omia luontokokemuksia
• Rentoudutaan ja hiljennytään 
• Tarjolla 3 tai 10 km reitti ryhmän toiveiden mukaan  



Kiitos!
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