
Retkeilyks –kuvapankki: Konnevesi-Laukaa –melontareitti, Terhi Jaakkola

Ensituloksia retkeilyaiheisista kyselyistä
# Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle –hankkeessa toteutettiin retkeilyyn ja sen esittelymateriaaleihin 

liittyvät kyselyt. Lopulliset tulokset julkaistaan myöhemmin v. 2019 aikana 
aiheesta valmistuvassa opinnäytetyössä (JAMK/Luosa Elina, Lundberg Viivi)  



• luonto pääosassa ja ihmisiä ei juuri ole/he kaukana 
• ihmiset tekevät jotain aktiivista  
• hienot värit ja toimintaa
• kuvaa aidosti kohdetta
• pitkospuut miellyttävät kuvissa 
• kuvissa näkyy vettä

Kuvat miellyttävät usein, jos:



• Pelkät polkupyöräkuvat tms. tylsiä 
• Mökkikuvat eivät juuri kiinnosta
• Nuotiopaikka itsestäänselvyys, ei tarvitse olla 

kuvana
• Kuvatekstit aina kuvien alle: mistä kuva on.
• ”Lasten piirustus seinässä epäilyttävä”

Kuvat eivät miellytä, jos:



Retkeilykysely (kyselyn lopulliset tulokset julkaistaan myöhemmin)
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Kysely: Mirva Leppälä, Elina Lousa, Viivi Lundberg

#retkeilyKS



Jaan retkeilykokemukseni… 

73 % Facebook

53 % Instagram

51 % WhatsApp

39 % Jaan kokemuksen kasvotusten 

11 % Blogi 

6 %    Snapchat

6 %    YouTube

Alle 5 %: en jaa kokemuksiani, vimeo

Retkeilyks –kuvapankki, Isojärven kansallispuisto, Sulander Photography



• Tempaukset:
• kielto käyttää puhelinta muuten kuin muutaman 

kuvan ottamiseen ”nauti vain luonnon rauhasta”
• ”tule metsään äitisi/tyttäresi/poikasi/isäsi kanssa”

• Aktiviteetti isommassa porukassa 
• Hyvä nuotiopaikka ja hyvät luontopolut
• Tavaroiden vuokraus helpommaksi 
• Paremmat julkiset yhteydet kohteisiin
• Hyvin hoidetut reitit ja paremmat vessat

Mikä innostaisi lähtemään 
luontoon?

Kuva: hankkeen kuvapankki/Sulander Photography



Viihdyn luonnossa parhaiten….

Ystävän tai kumppanin 
kanssa pienemmällä 
porukalla (68 %)

Yksikseni (32 %) Suuremmalla porukalla (0 %)  



Luonnossa halutaan kokea…

Rauhoittumista ja hiljentymistä (68 %)

Muuta:
Ruokaa, kulttuurihistoriaa, tapahtumia, valokuvausta, 
sienestystä ja marjastusta, fyysistä haastetta 

Retkeilyks –kuvapankki: Salamajärven kansallispuisto, Saara Tervala 



Kävellen (91 %) Pyöräillen (5 %) Vesillä  (3 %)

Liikun luonnossa mieluiten….

Muut vastaukset:
juosten 



Mieluisin polku on…

Pääosin rakennettu (20 %) Rakentamaton, luonnontilainen 
(68 %)

Haastava luonnontilainen 
(12 %)



Mieluisin sauna 

Tunnelmallinen erä- tai 
mökkisauna (81 %)

Valoinen ja paremmin 
varusteltu sauna (7 %)

Kulttuurielämyksellinen 
savu- tai telttasauna (12 %)



TAVOITTEET
Keski-Suomen keskeisten retkeilyreittien kehittäminen matkailun näkökulmasta vetovoimaisemmiksi, 

samalla edistäen paikallisen väestön lähiliikuntamahdollisuuksia.

Luontomatkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuuden vahvistaminen ja uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien luomien.

TOIMENPITEET
1) luontomatkailun näkyvyyden lisääminen aluemarkkinoinnissa  (näkyvyys)
2) retkeilyreittien monikanavaisten materiaalien tuottaminen, digitalisointi (sisällöntuotanto)
3) reittialueiden investointihankkeiden aktivointi ja koordinointi (reitti-infra)
4) luontomatkailun yritystoiminnan edellytysten parantaminen (yritystoiminta)

#Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle –hanke  
11/2016 – 02/2019

Budjetti: 315 310 eur (90 % maaseuturahasto)





Kiitos!
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