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LISÄTIETOJA



KOHDERYHMÄ
Kohderyhmänä olivat yli 30 –vuotiaat, 
tositarkoituksella, mutta pilke 
silmäkulmassa kumppania etsivät 
henkilöt. Osallistujilta ei edellytetty 
erityistä luontokokemusta. 
 
Naisosallistujia oli selkeästi enempi 
kuin miehiä. Osallistujien keski-ikä on 
45 - 55. 
 

 Retkei lyks -kuvapankki .

  



KESTO JA PAIKKA
Tapahtuman kesto 7.5 h        
                                                           
Toteutuspaikkana vanha pihapiiri keskellä luontoa. 
Sisävessa lähellä. Luonnonrauha tärkeä.                                                           
 
Aamupäivän osuudet toteutettiin ulkorakennuksessa, 
missä ei sähköä eikä lämmitystä. Osallistujat 
varustautuneet ulkovaatetuksella koko päivään.

 Retkei lyks -kuvapankki .

  



SISÄLTÖ
Aamupäivällä tutustumisleikki ja 

ryhmätehtäviä, loppupäivästä luontoretki ja 

speed dating -osuus. Perinteisiä pihaleikkejä.

 

Ohjelmaan sisältyi lähiruokaan perustuva 

lounas. Saman päivän iltana järjestettiin 

alueella musiikkitapahtuma, mihin osa 

osallistujista osallistui myös. 



MARKKINOINTI
Markkinointi sekä sosiaalisessa mediassa että 

perinteisesti mainoslehtinen –jakelulla.

 

Facebookin sinkkuryhmät 

Sinkkuyhdistykset (sähköpostitse) 

Suorat kontaktit (puhelinsoitot, sähköpostit)

Tapahtumasivut verkossa 

 

·Mainoslehtijakeluna ilmoitustauluille: työpaikat, 

kaupat, tanssilavat, ravintoloiden vessat, erilaiset 

tapahtumat ja messut



RISKIENHALLINTA
Suurimmat riskit asiakkaille mahdolliset 

loukkaantumiset aktiviteettien aikana, säähän ja 

erilaisiin olosuhteisiin tottuminen sekä 

työskentely ryhmänä itselle entuudestaan 

tuntemattomien ihmisten kanssa.  

 

Tarvitaan tiimin kesken yhteisesti läpikäyty 

turvallisuussuunnitelma. 

 

Treffitapahtumaan osallistuminen usein hyvin 

intiimi asia. Olennaista on tapahtumanjärjestäjien 

luotettavuus; esim. kuvaaminen ja kännykän 

käyttö syytä yhteisesti sopia osallistujien kanssa 

päivän aluksi.



PALAUTTEET
Asiakaspalaute tapahtumasta oli todella 

positiivista. Moni kaipaa vaihtoehtoja 

ravintoloissa ja verkossa järjestettiin 

treffimahdollisuuksiin. 

 

Kiitosta saivat erityisesti aamupäivän 

tutustumisleikki ja tehtävärastit. Ruokatarjoilut 

saivat kehuja siitä, että oli käytetty lähiruokaa. 

 

Osa toivoi enemmän vapaata aikaa keskusteluille, 

mutta osa koki ohjelmien aikana tutustumisen 

paremmaksi. Jatkossa kannattaa siis varata aikaa 

molempiin.

 

Usean osallistujan palaute: milloin uudestaan?!



LISÄTIETOJA
Tapahtumasta laadittiin yksityiskohtainen 

tuotemanuaali. Manuaalista löytyvät 

yksityiskohtaiset ohjelman sisällöt, 

ilmoittautumisen ja markkinoinnin toimenpiteet, 

turvallisuussuunitelma ym. 

 

Yksityiskohtainen manuaali ja muut 

tuotemanuaalit sekä hankkeen muut tuotokset:

www.aitomaaseutu.fi/retkeilyks 
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Johdanto 
 

Käsillä oleva tuotemanuaali keskittyy Luontotreffit –tapahtuman järjestämiseen, joka järjestettiin 

Etelä-Konneveden matkailualueella 5.7.2018. Tapahtuma oli kohdennettu kaikenikäisille 

kumppania etsiville henkilöille. Kohderyhmänä tapahtumassa olivat tavalliset henkilöt, joilla ei 

välttämättä ole vahvaa luontosuhdetta entuudestaan. Luontolähtöinen tekeminen ja kokeminen 

ovat tällä hetkellä kovasti kysyttyä. Saman aikaisesti on olemassa lukuisia erilaisia kaupunki- tai 

nettiympäristöön sijoittuvia kumppanin hakuun keskittyviä palveluita: nettitreffit, Tinder, speed-

dating ravintoloissa, jne. Usea kuitenkin kokee kaupunki- ja nettiympäristössä tapahtuvan 

tutustumisen kuitenkin hankalana tai outona ja kaipaa uudenlaista, luonnollisempaa ympäristöä. 

Ohjelmallista ja selkeästi ohjattua luontoon sijoittuvaa treffitapahtumaa ei juurikaan ole järjestetty 

ennen tätä.  

 

Tämä manuaali auttaa luontoon sijoittuvan tapahtuman järjestäjille yleisesti kuin myös varsinaisen 

Luontotreffit –tapahtuman järjestämiseen.  Luontotreffit –tapahtuma on suunniteltu hankkeessa 

ja sen järjestäminen kenen tahansa toimesta on sallittua ilman erillistä tiedoksiantoa. Olemme toki 

kiitollisia, jos kuulemme kiinnostuneen heränneen tapahtumamme järjestämiseen. Tapahtuman 

suunnitteluun ja tämän selvityksen laatimiseen osallistuivat hankkeesta Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun opiskelijat Anu Pitkänen ja Essi Säynätmäki sekä projektipäällikkö Mirva 

Leppälä sekä tapahtumatuotannossa mukana olleet yrittäjät-  

 

Hankkeessa tuotettiin monipuolista esittelymateriaalia myös manuaalin aihetta ja aluetta koskien. 

Ne löytyvät koostetusti: https://www.aitomaaseutu.fi/esittelymateriaalit 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aitomaaseutu.fi/esittelymateriaalit
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Tapahtuman osallistujat 
Kohderyhmänä tapahtumassa olivat yli 30 –vuotiaat, tositarkoituksella, mutta pilke silmäkulmassa 

kumppania etsivät henkilöt. Heillä ei edellytetty erityistä luontokokemusta vaan tapahtuma 

profiloitiin matalan kynnyksen luontotapahtumaksi.  

 

Tapahtumaan ilmoittautui ensivaiheessa 29, joista jatkossa 5 naista ei vahvistanut tuloaan ja 2 

miestä perui osallistumisensa. Yhteensä osallistujia tapahtumassa oli 22, joista miehiä 5 ja naisia 

17.  Naisosallistujia olisi tullut enemmänkin, mutta jonkinlaisen tasapainon pitämiseksi 

ilmoittautuminen suljettiin. Naisosallistujien suuri määrä verrattuna miehiin tuotti toki haasteita 

ohjelman suunnittelulle ja toteutukselle sekä osallistujien kokemukseen tapahtumasta. 

Palautteissa kuitenkin kiitettiin tapahtumanjärjestäjien ratkaisuja tämän epätasapainon 

korjaamiseksi.  

 

Tapahtumassa lähes kaikki osallistujat olivat kuitenkin varsin tottuneita luonnossa liikkujia, vaikka 

sitä ei tapahtuman markkinoinnissa edellytetty. Kauimmaiset tulivat Oulusta ja Lappeenrannasta. 

Naisten keski-ikä oli 45-55, miesten keski-ikä 50. Nuorin osallistuja oli 33-vuotias ja vanhin 65v. 

Suurin osa osallistujista oli keski-iältään 45-55-vuotiaita, minkä vuoksi muutama osallistujista koki 

ikäjakauman liian suureksi. Jatkossa voisikin harkita pienempää ikähaarukkaa osallistujille, esim. 

20-30, 30-50 tai 40-60.  

 

Tapahtuma 

Pääsisältö  

Tapahtuman pilotti järjestettiin Konnevedellä 5.7.2018. Tapahtuma ajoitettiin samaan päivään 

alueella olevan musiikkitapahtuman Häyrylänranta Pop ja Blues –tapahtuman kanssa, johon osa 

Luontotreffit –tapahtumaan osallistuneista osallistuikin. Itse Luontotreffit -tapahtuma alkoi klo 9 ja 

päättyi klo 16.30, kesto siis 7.5 h. Päivän ohjelma oli jaettu kahteen osaan: aamupäivällä oli 

tutustumisleikki ja ryhmätehtäviä, loppupäivästä luontoretki ja speed dating -osuus.  

 

Lounaaseen asti ohjelma toteutettiin vanhassa kauniissa pihapiirissä (Siikapirtti), missä oli 

mahdollisuus olla sekä sisätilassa että ulkona ilman että esimerkiksi liikenne tai muu häiritsisi. 

Aamupäivän sisäosuudet toteutettiin vanhassa lautarakenteisessa riihessä, missä ei ollut sähköä 
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eikä lämmitystä. Osallistujat olivat varustautuneet ohjeistuksen mukaisesti ulkovaatetuksella koko 

päivään.  

 

Lounaan jälkeen lähdettiin kävelemään lähistöllä sijaitsevalle luontopolulle. Kävelyn aikana (yht. n. 

4 km) toteutettiin tapahtuman speed dating -osio, missä jokainen jutteli jokaisen kanssa n. 2 

minuuttia. Tämän osion jälkeen osallistujat saivat kulkea luontopolulla omaan tahtiin. Myös 

paluumatka varsinaiselle tapahtumapaikalle eli Siikapirtille kuljettiin vapaasti, jolloin osallistujille 

tarjottiin mahdollisuus tutustua paremmalla ajalla toisiinsa. Siikapirtillä osallistujilta kerättiin 

palaute tapahtumasta, annettiin pienet muistot ja kiitettiin osallistumisesta. 

 

Markkinointi 
Luontotreffit –tapahtuman markkinointia tehtiin sekä sosiaalisessa mediassa että perinteisellä 

mainoslehtinen –jakelulla. Tapahtumaa ennakkomarkkinoitiin seuraavanlaisella lehtiselllä:  

 

 

 

Tapahtumaa jaettiin seuraaviin kanaviin ja kohteisiin: 

 Facebookin sinkkuryhmät ja Retkipaikka –blogin ryhmä 

 Sinkkuyhdistykset (sähköpostitse)  

 Suorat kontaktit tapahtumajärjestäjien tuttavien kautta (puhelinsoitot, sähköpostit) 

 Menoinfo.fi sivustolle Keski-Suomessa (tapahtumasivu) 

 Mainoslehtijakelu: lehtistä sijoitettiin ilmoitustauluille (työpaikat, kaupat, lähistön 

ilmoitustaulut), tanssilavoille, erilaiset tapahtumat ja messut (mm. Retkelle -messut)  
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Tapahtuman lähestyessä markkinoinnissa käytettiin informatiivisempaa A4 kokoista lehtistä, jota 

levitettiin somessa ja lähiseudun ilmoitustauluilla. 

 

Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen tapahtui kahdessa vaiheessa. Ensin täytettiin webropol –lomake, jossa kysyttiin 

henkilötietojen lisäksi myös ajatuksia tapahtumasta (liite 1) ja tätä kautta saatuja ajatuksia luettiin 

nimettömänä tapahtuman aluksi ääneen. Kun ilmoittautumisaika oli päättynyt, pyydettiin 

jokaiselta vielä erikseen vahvistus osallistumisesta.  

 

 

Kuva 1. Luontotreffit –tapahtuman ohjelma.  
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Ohjelman tarkempi kuvaus  

 

Klo 9.00 ilmoittautuminen, allekirjoitus osallistumislistaan 

 

Osallistujille annetaan:  

 etukäteen värikoodatut nimilaput ryhmätehtäviin ryhmittelyä varten, kynät  

 yhteystietolaput/käyntikortit. Osallistuja kirjoittaa omat yhteystietonsa lapulle. Jos 

osallistuja kiinnostuu jostakusta, ja haluaa antaa tietonsa jollekin, voi antaa omatoimisesti.  

Annetaan muutama, tarjotaan loput pöydältä. 

 Päivän ohjelma (kts. yllä).  

 

Klo 9.30 aamupala ja esittely 

 tapahtuman tarkempi esittely ja ohjeistus (juomavettä mukaan, tavaroiden säilytys, 

varusteet)  

 tapahtuman luonteen avaus tapahtui hyödyntäen osallistujien itsekirjaamia ajatuksia 

aiheesta ilmoittautumislomakkeen yhteydessä  

 vapaamuotoinen esittelykierros  

 

Klo 10.00 ohjelma alkaa 

  

 Tutustumisleikki: Ihmisbingo pihalla tai sisätiloissa (liite 2). Osallistujille jaetaan tyhjä 

bingolappu, johon täydennetään adjektiiveja/tietoa itsestään ja etsitään samanlaisia 

henkilöitä.  Kaikki osallistuvat yhtä aikaa. Voittajalle palkinnoksi jokin pieni muisto. 

Pelataan useampi rivi, jos tarvitaan. 

Bingon pääteeksi jokainen kertoo jotain vapaasti haluamaansa itsestään, joko omasta 

lomakkeestaan tai vapaasti. Tätä sekä muuta ”kerro mitä luonto sinulle merkitsee” 

toistetaan päivän mittaan sopivissa väleissä.  

 Ryhmätehtävät (n. 30 min/tehtävä): ihmiset jaetaan kolmeen ryhmään värien mukaan. 

(esim. 2 miestä + 5/6 naista) Välillä sekoitettaan miehet ryhmien kesken (mikäli 

epätasapainoinen sukupuolijakauma)  
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o ryhmätehtävä 1: alias-tyyppinen luontoon liittyvien sanojen selittäminen. 

Kolmessa ringissä, yksi selittää ja yksi arvaa, ringissä myötäpäivään. Jokaisella 

ryhmällä oma ohjaaja. Nopeuskilpailu, jonka voittaa ryhmä, joka ensimmäisenä 

huutaa “valmis” 

o muut ryhmätehtävät: mm. pihaleikkityyppiset tehtävät (hevosenkengän heitto, jne) 

sopivat ikään katsomatta! 

 

Huomioita:  

o aikaa vapaalle keskustelulle tulee olla eli sopivasti luontaisia taukoja 

o on oltava useampi vararasti siltä varalta, että ohjelma eteen jostain syystä oletettua 

nopeammin. 

 

 

Klo 11.30-12.30 Lounas (omakustanteinen, maukasta lähiruokaa) 

 

Klo 13.00 kävely luontokohteelle n. 1h, ns. speed-dating –osuus 

  

 Kävely tapahtuu parijonossa. Miehet omassa jonossaan ja naiset omassa jonossaan. 

Naisten jono siis huomattavasti pitempi tässä tapauksessa ja naiset jaettu jonossaan eri 

ryhmiin väreittäin (kussakin väriryhmässä yhtä monta naista kuin miestä).  

 Parin vaihtaminen tapahtuu 2 minuutin välein, vaihtoon varataan 30 s. Vaihto niin, että 

miesjono pysyy paikallaan ja naisjono vaihtaa paikkaa (eli uusi naisryhmä tilalle miesten 

kanssa).  Mahdollisesti ylijäävä henkilö on yksinään.  

 Yksi tapahtumajärjestäjä joukon edellä kellottaa, kaksi muuta keskellä ja perässä 

ohjaamassa vaihtoja.  

 

Klo 14.00 kahvitus laavulla/hienolla luontokohteella (kahvi + pieni suolainen + pieni ohjelma) 

 

Klo 15.00-16.00 paluu tapahtumapaikalle  

 paluumatkaa varten hyvä antaa osallistujille vaikkapa jokin havainnointitehtävä esimerkiksi 

vapaavalintaisissa ryhmissä, joka käydään sitten läpi tapahtumapaikalla. Voittajat 

palkitaan!  
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Klo 16.00-16.30 lopetussanat & palaute  

Osallistujat saavat pienen makean (suklaasuukko) sekä sydämin koristetun avaimenperän mukaan. 

Palautelomakkeeseen voi halutessaan kirjoittaa omat yhteystietonsa ja nimet kenelle haluaa niitä 

antaa. Tässä kohtaa muistutus yhteystietolappujen jakamisesta. 

 

Speed dating –osion huomiot 
Speed dating – osio kävellen on varsin toimiva, kunhan huolehditaan sopivasta kävelyvauhdista ja 

avustetaan vaihtojen teossa. Kävelytahti ei voi olla liian hidas eli rauhallinen tahti on ensiarvoisen 

tärkeää, jotta kaikille on mukavaa keskustella samalla kun kävelee. Maaston valinta kävelyyn on 

myös huomionarvoista; maaston tulee olla suhteellisen helppokulkuinen ja tarpeeksi leveä jotta 

kaksi voi kulkea rinnakkain. Kellottaminen on tärkeää, jotta kaikki saavat täsmälleen saman ajan 

tutustua toisiinsa. Vaihtoihin on hyvä varata aikaa, varsinkin jos osallistujien tarvitsee liikkua 

enemmän kuin pari askelta. Ryhmäkoosta riippuen tarvitaan vähintään kaksi ohjaajaa: toinen 

eteen kellottamaan ja vetämään ryhmää, toinen taakse varmistamaan, että vaihdot menevät 

sujuvasti ja että ryhmä pysyy kasassa.  

 

Eniten kehitysehdotuksia tapahtuman jälkeen tuli speed dating- osiosta, johon toivottiin pidempiä 

keskusteluja. Monen osallistujan mielestä 2 minuuttia on liian lyhyt aika ja useat ehdottivat 3 

minuuttia per pari jatkossa. Muuten päivän aikataulu koettiin sopivan rennoksi ja tapahtuman 

toteutus onnistuneeksi. 

Tapahtuman saamat palautteet  
Asiakaspalaute päivän ohjelmasta oli positiivista. Kiitosta saivat erityisesti aamupäivän 

tutustumisleikki ja tehtävärastit. Ryhmätehtävien koettiin pienentäneen jännitystä uusien 

ihmisten kohtaamisessa. Ne koettiin kuitenkin myös helpoiksi ja hauskoiksi. Ruokatarjoilut saivat 

kehuja siitä, että oli käytetty lähiruokaa.  

 

Toisaalta moni toivoi myös pareittain tehtäviä rasteja, jotta voisi vielä paremmin päästä jokaisen 

kanssa juttelemaan. Tätä ei päästy pilotissa kokeilemaan miesosallistujien vähyyden vuoksi. Osa 

toivoi enemmän vapaata aikaa keskusteluille, mutta osa koki ohjelmien aikana tutustumisen 

paremmaksi. Jatkossa kannattaa siis varata aikaa molempiin. 
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Ehdotus Luontotreffit –tapahtuman palvelupaketiksi  
Tapahtuma koostuu erilaisista aktiviteeteista, ruokailuista, illanvietosta läheisessä muun tahon 

järjestämässä tapahtumassa sekä majoittumisesta. Paketti on kahden päivän pituinen. 

Yhteistyökumppaneina tässä esimerkkitapauksessa toimivat 2-3 ohjelmapalvelu- ja 

majoitusyritystä.  Paketti on suunniteltu toteutettavaksi luonnonläheisissä olosuhteissa.  

 

Hinnoittelu 
Pilotissa osallistuvat maksoivat päivän aikaisesta tarjoiluista (aamupala, lounas, iltapäiväkahvit). 

Lisäksi erillisinä kustannuksina omatoimiset majoitus- ja musiikkifestivaalien maksut. Itse 

tapahtuman ohjelmasta ei pilotissa otettu osallistujilta maksua. Järkevä kokonaishinta (ruokailu, 

osallistuminen, majoitus) on arviolta 120 euroa ja siitä ylöspäin riippuen kokonaisuudesta.   

Elämyksellisyys 
Tapahtumassa elämyksellisyys on tärkeää. Kuitenkin niin, että mukana olevat aktiviteetit ovat 

luonteeltaan fyysisesti helppoja, osin jo entuudestaan tuttuja hieman perinteisiä 

pihaleikkityyppisiä aktiviteetteja.  

 

Lisää arvoa tapahtumaan tuovat omaperäiset eräoppaat, jotka voivat kertoa tarinoita luonnosta, 

paikan historiasta, taruolennoista jne. Myös opetustuokioita marjanpoiminnasta, kalastuksesta tai 

esimerkiksi makkaranpaistosta on mahdollista pitää. Tapahtumapaikan luonnonläheisyys ja 

rakennusten kauneus tuovat omaa tunnelmaa.  

 

Markkinointi 
Facebookissa tapahtumaa markkinoitiin useissa sinkkuryhmissä, joissa osassa haasteena oli se, 

että päästäkseen ryhmään olisi pitänyt oma Facebook –profiili olla ”sinkku” eikä ylläpitäjään 

automaattisesti saanut suoraan yhteyttä.  

 

Somemainonta on kustannustehokas tapa saada viestiä leviämään, pelkillä mainoslehtisillä tieto 

tapahtumasta ei olisi levinnyt yhtä laajalle. Lisäksi jatkossa voisi harkita mainontaa esim. 

paikallislehdissä ja alueen ilmaisjakelulehdissä sekä laajemmin tapahtumissa.  
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Persoonalliset ja oivaltavat tavat markkinoida voivat houkutella osallistujia paikalle: yksi 

tapahtumaan osallistuvista kertoi huomanneensa ilmoituksen tanssilavan miesten vessatiloista! 

Ylipäätään miesten tavoittaminen paikalle asti oli haastavaa. Pyrimme tavoittamaan 

miesosallistujia sijoittamalla mainoslehtisiä mm. pelastusviranomaisten, sotilashenkilöstön ja 

poliisien työpaikkatauluille.  

 

Sanavalinnat mainonnassa ovat tärkeitä: miten luodaan oikea kuva tapahtumasta ja sen 

luonteesta, sekä ennen kaikkea sijainnista.  

Riskien hallinta 
Suurimmat riskit asiakkaille ovat mahdolliset loukkaantumiset aktiviteettien aikana, säähän ja 

erilaisiin olosuhteisiin tottuminen sekä työskentely ryhmänä itselle entuudestaan tuntemattomien 

ihmisten kanssa.  Tästä syystä tarvitaan ajantasaisen ja järjestävän tiimin kesken yhteisesti 

läpikäyty turvallisuussuunnitelma (liite 2). Lisäksi tärkeää on, että järjestävä tiimi pysyttelee koko 

ajan asiakkaiden lähellä ongelmien välttämiseksi. Tapahtumalle laadittiin turvallisuussuunnitelma, 

jonka voi toimittaa myös paikalliselle pelastusviranomaiselle etukäteen. Samalla voi pyytää 

osallistujia heiltä mukaan! 

 

Parinvalinta on hyvin intiimi asia, joten on tärkeää varmistaa, että kaikkien olo pysyy turvallisena. 

Tässä olennaista on tapahtumanjärjestäjien luotettavuus; esim. ryhmäkuvaa osallistujista ei tule 

ottaa ja kuvaaminen syytä muutoinkin yhteisesti sopia osallistujien kanssa päivän aluksi.  

 

Ryhmähenki pidetään yhtenäisenä jo alusta alkaen ja asiakkaat voivat tutustua toisiinsa jo ennen 

varsinaisen retken alkua, jos he näin haluavat. Palveluntuottajalle suurimpia riskejä ovat sijainti, 

jossa palvelua tuotetaan, palvelun suhteellisen pieni markkinarako sekä paketin houkuttelevuus. 

Myös sijainti voi luoda oman riskinsä, koska kyyditystä tapahtumaan ei välttämättä järjestetä, 

jolloin asiakkaat joutuvat hankkimaan kyydin paikan päälle itse. Tämäkin voi osaltaan karsia osaa 

potentiaalisista asiakkaista. Palvelua tulisikin osata markkinoida oikealla tavalla, jotta se tavoittaisi 

juuri sille tarkoitetun kohderyhmänsä. Tai toteuttaa ohjelma paikassa, johon on helppo päästä 

myös julkisilla. Yhteiskuljetukset voisivat omalta osaltaan liittyä myös tapahtumaan, jolloin 

ohjeistusta ja tutustumista voitaisiin tehdä jo matkalla varsinaiseen tapahtumaan.  
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Osallistujien sitouttaminen varhain on tärkeää. Pilotissa pari osallistujaa perui tulonsa 

vahvistuksen jälkeen, koska olivat poistuneet sinkkumarkkinoilta. Tärkeää olla selkeä ohjeistus 

ilmoittautumisen yhteydessä siitä, että mikäli ei pääse osallistumaan, niin osallistumismaksu on 

kuitenkin maksettava. Tapahtuman ohjelmaan äkilliset poisjäännit vaikuttavat niin, että voi joutua 

miettimään uudelleen aikataulutusta, kun ohjelma perustuu isoilta osin paritehtäviin.  

Laadun seuranta 
Tapahtuman laatua seurattiin palautelomakkeella, jonka osallistujat täyttivät paikan päällä 

tilaisuuden lopuksi. Lisäksi sai jättää vielä sähköpostitse palautetta ja kehittämisideoita.  

Palvelun laatua tulee seurata nimenomaan siksi, että palvelu olisi mahdollisimman asiakaslähtöistä 

ja palvelisi asiakkaiden toiveita ja tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Laadun seurannalla ei 

pyrittäisi vain kehittään palvelua eteenpäin vaan sen avulla myös saataisiin selville toimivuutta 

heikentävät tekijät. 

 

SWOT-analyysi tapahtumasta 

  

Vahvuudet 

  

+ houkuttelee saman henkisiä ihmisiä 

+ soveltuu monen ikäisille 

+ luonnossa oleilun trendikkyys 

+ luonto -teema houkuttelee myös sellaisia 

ihmisiä, jotka eivät muuten menisi speed 

dating -tapahtumiin 

+ runsaasti aikaa tutustua ihmisiin rennon 

tekemisen lomassa, erilainen kuin muut 

speed dating -tapahtumat 

  

Heikkoudet 

  

-on vaikeaa saada tasainen 

sukupuolijakauma, tapahtuma kiinnostaa 

selkeästi enemmän naisia 

-markkinoinnin kohdistaminen oikeisiin 

kanaviin haastavaa/miten motivoida 

miehiä 

-riittävä viestintä, ilman että osallistujille 

paljastetaan liikaa itse ohjelmasta 
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Mahdollisuudet 

  

+ tapahtumakonseptia/ohjelmaa on 

helppo soveltaa eri ikäryhmille 

+ tapahtumaa voidaan soveltaa 

järjestettäväksi eri paikoissa, kunhan 

luonto on lähellä 

+ yrittäjien yhteistyö (esim. majoitus- ja 

ohjelmapalveluyritykset) 

Uhat 

  

- kilpailevat deittitapahtumat 

- luontomatkailutrendin hiipuminen 

- kannattavuus/riittävä asiakasmäärä 

(hankkeen järjestämä testitapahtuma oli 

ilmainen lukuun ottamatta ruokia, joten ei 

tiedetä mitä asiakkaat ovat 

todellisuudessa valmiit maksamaan) 

-osallistujien sitouttaminen 

  

  

 

 

 



 
                                                                                                    

  
   
 

# Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle –hanke 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketoimintayksikkö 

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä 
www.aitomaaseutu.fi/retkeilyks 

Facebook: Retkeily Keski-Suomi (@retkeilyks) 
#retkeilyks  

Sähköinen ilmoittautumislomake Luontotreffit -tapahtumaan 
 

1. Yhteystietoni (täytä tiedot): etunimi, sukunimi, matkapuhelin, sähköposti, 
ikäni 
 
  

2. Etsin (valitse): miestä/naista 
 
  

3. Etsin ikäryhmästä (voit valita yhden tai useamman): 30-40, 35-45, 40-50, 45-
55, 50-60, 60+ 
 
  

4. Onko jotain mitä haluaisit meidän huomioivan speed datingissä/tapahtuman 
aikana? (Avoin tekstikenttä) 
 
  
 

5. Mitä on kamalinta mitä voi tapahtua luontotreffeillä? Tai mikä ihaninta? Onko 
sinulla ennakko-odotuksia/ajatuksia tapahtumasta? Aineistoa käytetään 
anonyymisti ohjelman toteuttamisessa. (Avoin tekstikenttä) 

 
 

http://www.aitomaaseutu.fi/retkeilyks


 
                                                                                                    

  
   
 

# Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle –hanke 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketoimintayksikkö 

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä 
www.aitomaaseutu.fi/retkeilyks 

Facebook: Retkeily Keski-Suomi (@retkeilyks) 
#retkeilyks  

IHMISBINGO      
 

Ihmisbingossa tavoitteena on saada bingo pysty- vaaka tai ristikkäissuunnassa normaalin bingon 
tapaan. Keskiruutu on annettu valmiiksi. Täytä ensin tietoja itsestäsi bingoruudukkoon (5 min). Voit 
kirjoittaa konkreettisia asioita itsestäsi, kuten: 

• Harrastuksia: tykkään leipoa, harrastan patikointia, teen käsitöitä, harrastan matkailua, 
pidän hiihtämisestä, harrastan karatea, lenkkeilyä, autojen korjaamista jne. 

• Minulla on: Toyota-merkkinen auto, punainen omakotitalo, kissa, kanootti jne. 
• Haaveilen: lomamatkasta Havaijille, benji-hypystä, perheestä jne. 
• Keksi itse lisää! Tykkään yli kaiken pistaasijäätelöstä. Unohdin avaimet kotiin aamulla. jne. 

 
(Ohje tapahtumajärjestäjälle: tämän jälkeen osallistujat ohjataan vapaasti kiertelemään ja 
kohtaamaan toisiaan ja haastattelemaan ihmisiä) 
 
Tavoitteena on kohdata mahdollisimman monta ihmistä ja löytää ihmisiä, jotka 
harrastavat/tekevät/omaavat samoja asioita kuin mitä sinun ruuduissasi on. Haastattelemasi ihmisen 
ruudussa ei tarvitse olla samaa asiaa ylöskirjoitettuna, vaan riittää, että hän pitää samasta asiasta. 
Kun löydät ihmisen, joka myös pitää leipomisesta, laita raksi kyseiseen ruutuun ja kirjoita ruutuun 
ihmisen nimi, joka kyseistä toimintaa harrastaa tms. Kun saat bingosuoran, huuda BINGO ja kerro 
kenen kaikkien kanssa sinulla on yhteistä. 

 
 

 
 

http://www.aitomaaseutu.fi/retkeilyks
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BINGO!!!!!!                                       
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TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
 
1. Toiminnan/ suorituspaikan kuvaus ja osoite 
Tapahtuman paikan nimi, ml. myös mahdolliset retkikohteet   

 
2. Aikataulu 
Toiminta alkaa  
pvm: x.x.xxxx 
kello  
Toiminta päättyy 
pvm: x.x.xxx 
Kellonaika: n. xx.xx 

 
3. Toiminnan turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen yhteystietonsa  
nimi:  
puhelin:  
osoite:  
e-mail:  

 
4. Toiminnan turvallisuudesta vastaava varahenkilö ja hänen yhteystietonsa 
nimi:  
puhelin:  
osoite: 
e-mail:  

 
5. Toiminnan/ tapahtuman ohjaajat /kouluttajat ja heidän yhteystietonsa 
Tähän muut mahdolliset tapahtumajärjestäjät tai muutoin oleelliset.  
 
 
 
6. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet 
Ennakkotietolomakkeet on kerätty ja niihin on tutustuttu:   Kyllä        Ei 
Lisätietoa:  

7. Ajo-ohjeet tai muut ohjeet suorituspaikalle saapumiseen  
 
 
8. Jos kyseessä on reitti: reittiselostus, lähtöpaikka, paluupaikka, toimintapaikka. Liitteenä kartta, 
johon on merkitty selkeästi edellä mainitut kohdat. 

Toiminnan aloitus- ja paluupaikka:  

 
9. Toimintaan/ suorituspaikkaan liittyvät riskit 
9.1. Asiakasturvallisuus 

RISKI 
 

TODEN-
NÄKÖISYYS 

(T) 
1=epätodennäköinen 
2=mahdollinen 
3=todennäköinen 

SEURAUKSET 
(S) 

1=lievästi haitallinen 
2=haitallinen 
3=erittäin haitallinen 

RISKIKERROIN 

(TxS) 
JA LUOKITTELU 
1=merkityksetön 
2=vähäinen 
3=kohtalainen 
4-5=merkittävä 

HALLINTAMENETELMÄ 
Punaisella kirjattu 
malliehdotuksia.  
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6-9=sietämätön 

Kompastuminen    Huomioidaan 
luontoreitillä 
mahdollisesti olevat 
juurakot ja 
epätasaisuudet 

Liukastuminen    Kuivalla ilmalla ei 
todennäköistä, 
asianmukaiset jalkineet 
käytössä. 

Putoaminen    Tapahtuman aikana ei 
ole paikkoja, joista voisi 
pudota. 

Nyrjähdys/Venähdys/M
urtuma (ed. 
seurauksena) 

   Maasto ja koko reitti on 
pääasiassa 
helppokulkuista. 

Muun liikenteen 
aiheuttama riski (autot) 

   Jonon alku- ja loppupään 
ohjaajat huolehtivat 
jonon kulusta 
liikennesääntöjen 
mukaisesti ja varoittavat 
sekä autoilijoita että 
kävelijöitä tarvittaessa. 

Muun liikenteen 
aiheuttama riski 
(Risteykset ja liittymät) 

   Ks. Edellä. 

Muut mahdolliset riskit 
(ampiaisenpistot, 
käärmeenpuremat tms.) 

   Epätodennäköistä, mutta 
pyritään ottamaan 
huomioon esimerkiksi 
pistoallergisten osalta. 

Ulkoisten tekijöiden 
aiheuttamat riskit 
(myrsky, salamanisku, 
tms.) 

    

Ulkoisten tekijöiden 
aiheuttamat riskit 
(fyysiset henkilöt), 
väkivallan uhka 

   Tapahtumapaikoilla ei 
todennäköistä, toimitaan 
tilanteen mukaan 
rauhoitellen mahdollisia 
häirikköjä. 

Nestehukka, alhainen 
verensokeri 

   Tapahtuman aikaan 
tarjolla riittävästi ruokaa 
ja juomaa. 

Loukkaantuminen 
tehtävärasteilla 

   Iskeminen vasaralla 
sormeen tms. Yleinen 
varovaisuus. 

Allergiset reaktiot ruoka-
aineisiin tms. 

   Mikäli asiakkaat ovat 
asianmukaisesti 
ilmoittaneet omista 
allergioistaan ja 
ruokapalvelujen tarjoajat 
ovat toimineet niiden 
mukaan, ongelmia ei 
pitäisi tulla. Mikäli 
allerginen reaktio silti 
tulee, suoritetaan 
asianmukaiset 
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ensiaputoimenpiteet 
(esim. asiakkaan oma 
EpiPen) ja hälytetään 
apua tarvittaessa. 

Onnettomuudet 
majoitus- tai 
saunatiloissa tai 
ohjelma-ajan 
ulkopuolella 

   Järjestäjän vastuulla 
ovat ainoastaan ohjelma-
aikaiset asiat. Ohjelma-
ajan ulkopuolella vastuu 
on asiakkailla itsellään. 

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2. työturvallisuus 

RISKI 
 

TODEN-
NÄKÖISYYS 

(T) 
1=epätodennäköinen 
2=mahdollinen 
3=todennäköinen 

SEURAUKSET 
(S) 

1=lievästi haitallinen 
2=haitallinen 
3=erittäin haitallinen 

RISKIKERROIN 

(TxS) 
JA LUOKITTELU 
1=merkityksetön 
2=vähäinen 
3=kohtalainen 
4-5=merkittävä 
6-9=sietämätön 

HALLINTAMENETELMÄ 

Kompastuminen 1 1 1 Samat huomioon 
otettavat asiat kuin 
asiakkailla. 

Liukastuminen 1 1 1 Yleisohjeena toimia 
rauhallisesti ja 
johdonmukaisesti. 

Putoaminen 1 1 1  

Nyrjähdys/Venähdys/M
urtuma (ed. 
seurauksena) 

1 1 1 Toimintaympäristöä 
huomioitava maasto-
olosuhteet. 

Viiltohaavat 2 1 2 Käsitellään puukkoa 
varoen, jos sitä 
käytetään. 
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9.3. Muiden palvelun piirissä olevien turvallisuus (”ohikulkijat”) 

RISKI 
 

TODEN-
NÄKÖISYYS 

(T) 
1=epätodennäköinen 
2=mahdollinen 
3=todennäköinen 

SEURAUKSET 
(S) 

1=lievästi haitallinen 
2=haitallinen 
3=erittäin haitallinen 

RISKIKERROIN 

(TxS) 
JA LUOKITTELU 
1=merkityksetön 
2=vähäinen 
3=kohtalainen 
4-5=merkittävä 
6-9=sietämätön 

HALLINTAMENETELMÄ 

Toiminta ei ole 
laadultaan sellaista, 
joka aiheuttaisi 
todennäköisiä riskejä 
ulkopuolisille. Ei 

1 1 1 Koska toimitaan yleisellä 
alueella, otetaan 
huomioon muut liikkujat 
ja käyttäjät. Ei tukita 
kulkuväyliä eikä omalla 
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käsitellä koneita, 
laitteita, vaarallisia 
aineita, tulta tms. 

toiminnalla aiheuteta 
riskiä ulkopuolisille. 

Muutoin samat kuin 
edellä, eli erilaiset 
maasto-olosuhteisiin 
liittyvät riskit. 

1 1 1 Ulkopuoliset liikkuvat 
alueella yleisesti omalla 
vastuullaan. 

     

 
10. Riskien hallinta 
10.1. Osallistujien enimmäismäärä suorituspaikalla 

Lukumäärä tähän 

10.2. Toimintaa liittyvät rajoitukset (olosuhteet, ikä, kunto, taito, tms.) 

Otettu huomioon ohjelmasuunnittelussa. Ei sovellu liikunta- eikä näkövammaisille. 

10.3. Ohjaajien pätevyysvaatimukset (erikoisosaaminen, melonta, köysitoiminnot, tms.) 

Vähintään yhdellä riittävät ensiaputaidot (EA2). Henkilön nimi. 

10.4. Ohjaajien toiminta ennen ohjelman alkua (turvallisuuden varmistaminen) 

Tarkistetaan alue silmämääräisesti, ei erityisiä toimintaohjeita. 

10.5. Osallistujien perehdyttäminen ja opastaminen toimintaan 

Tapahtuu ohjelman tehtäväohjeiden ja järjestäjien toimesta. 

10.6. Käytettävät varusteet (henkilönsuojaimet ja turvallisuusvälineet) 

Ei tarvita. 

10.7. Koneet ja laitteet (turvallisuusvaatimusten täyttäminen) 

Ei tarvita. 

10.8. Erityisvarusteet 

Radiopuhelimet (ei edellytys, mutta nopeuttaa viestintää) 

10.9. Elintarvikkeiden sekä veden kuljetus ja säilytys 

Järjestäjät huolehtivat omalta osaltaan elintarvikkeiden ja veden kuljetuksesta ja säilytyksestä 
elintarvikelainsäädännön ja hyvien hygieniaohjeiden mukaan. Ruokapalvelun järjestäjä tekee samoin. 
Kaikilla voimassaolevat hygieniapassit. 

10.9.1. Paloturvallisuus (palovaroittimet, tulen käsittely, materiaalien paloturvallisuus, tms.) 
 
11. Toiminta fyysisen vamman sattuessa asiakkaalle tai työntekijälle  
Suoritetaan tarpeelliset ensiaputoimet (haavanhoito, murtuman lastoitus tarvittaessa jne). Vakavimmat 
tapaukset 112 ja järjestetään tarvittaessa siirto lähimmälle mahdolliselle paikalle, johon pääsee 
ajoneuvolla (auto, vene) / evakuointi ammattihenkilöstön toimesta, jos vamma sitä vaatii. Käytetään 
matkapuhelimia tilanteen mukaan. 

 
12. Toiminta muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa (tulipalo, häkämyrkytys, tms.) 

Tilanteen mukaan. Tulipalo- tai häkämyrkytysriskiä ei ole ohjelma-aikana. 

 
13. Yleisiä toimintaohjeita (tulen käsittely, metsäpalovaroitukset, tms.) 
Tapahtumassa toimitaan Suomen lakien mukaisesti ja hyviä käytöstapoja noudattaen. Järjestäjät 
huolehtivat ja vastaavat toiminnan turvallisuudesta.  

 
14. Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen 
14.1. Raportointi  
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Kirjallinen onnettomuusraportti tapahtuman järjestäjälle ja tarvittaessa kunnan/tms. 
pelastusviranomaiselle. 

14.2. Tapaturmasta tiedottaminen 
Tiedotuksesta vastaava henkilö ja toimintatapa 

 

14.3. Viranomaisille ilmoittaminen (1. valvontaviranomaiset =terveystarkastaja, 2. työsuojelupiiri – jos 
onnettomuus sattunut työntekijälle, 3. poliisi) 

Tilanteen mukaan. 

14.4 Jälkihoito (1. loukkaantuneen kuljetus, 2. mahdollinen kriisiapu niin asiakkaille kuin 
työntekijöillekin) 

Tilanteen mukaan. Jos loukkaantunut pystyy liikkumaan omin voimin/avustettuna, toimitetaan 
lähimmälle terveysasemalle tarvittaessa. Vakavammat tapaukset, jotka vaativat 
evakuointia/sairaankuljetusta, hoitaa ammattihenkilöstö. Kriisiavun hoitaa ammattihenkilöstö. 

 
15. Muut huomioitavat asiat (tärkeitä puhelinnumeroita, yhteystietoja, tms.) 

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 
MYRKYTYSKESKUS 09 471977 
 
16. Tarvittavat liitteet  
16.1. Osallistujien nimet ja yhteystiedot. 
 
16.2. Onnettomuuksien ja vakavien läheltä piti – tilanteiden raportointi (tarvittaessa) 
 
16.3. Karttaliite 1:10000, jossa merkittynä rastin p-paikka, suorituspiste ja koordinaatit (lisäksi: 
pelastustie, muut rastin turvallisuuden kannalta tärkeät pisteet)  
 
17. Turvallisuussuunnitelman kopio 
Turvallisuussuunnitelmasta on annettu/lähetetty kopio seuraaville tahoille:  
aika: xx.x.201x 

 
18. Turvallisuussuunnitelman laatija 
allekirjoitus 
nimenselvennys:  
paikka ja aika:  
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