#Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle –hankkeen järjestämän Luontomatkailutreffit –
tilaisuuden palautteet on koottu alle. Kiitos osallistumisesta ja palautteista!
Sanallisiin palautteisiin on koottu kukin palaute yhdesti, vaikka se olisi toistunut usein.
Eniten jäi harmittamaan iltapäiväkahvin puute sekä viileä sisäilma. Näitä pahoittelemme ja
lupaamme ottaa opiksemme seuraavissa mahdollisissa!
Parannettavaa

Jaa-a

Onnistui hyvin

Tilaisuuteen ilmoittautuminen n = 42
Tilaisuuteen liittyvä tiedotus n =41
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Toteutuspaikka n = 40
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Tarjoilun toteutus n = 43
Ohjelma kokonaisuudessaan n = 41
Alustukset, esitelmät, ym. n = 41
Sain ideoita, joita voin hyödyntää
omassa toiminnassani n = 38
Sain tietoa, jota voin hyödyntää omassa
toiminnassani n = 41

9%
0
0

19%
12 %
15%

93 %
88 %
42 %
Ihan paras!
72 %
88%
85%

3%

25 %

72 % Todellakin!

2%

22%

76%
Todellakin!

Mitä olisit kaivannut, mikä jäi harmittamaan
Tarjoilut ja fasiliteetit
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iltapäiväkahvi
ruoka hintavaa
vessoja liian vähän
kylmä; lämmittelyjumppaa
äänen kuuluvuus
huono sisäilma
ruokailun kertakäyttöastiat
lisää pistorasioita
omat retkimukit ja –astiat olisi voitu ottaa mukaan

Esitelmät
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lupa-asioiden käsittely olisi ollut hyvä lisä
olisi voinut olla enemmän maakunnan matkailuyrittäjien kuulumisia ja reittien käyttäjiltä
matkapakettilain toteutuminen yrittäjille
puheenvuoroa luontomatkailun ympäristöystävällisyydestä ja kestävyydestä
vielä enemmän verkostoitumisaikaa (siihenhän voisi varata vaikka kokonaan uuden tapahtuman)
ehkä tutkijoita (hyvinvointi); nyt jäi ihaniksi ja innostaviksi caseiksi (Kuusamo, Puumala)
äänentoisto ja kalvojen luettavuus
päivä liian pitkä, puheenvuorot olisivat voineet olla tiiviimpiä ja lyhyempiä
enemmän puhetta markkinoinnista kotimaisille asiakkaille; ovat perusta kaikelle toiminnalle
kaipasin puheenvuoroa luontomatkailun säännöistä ja etiikasta; esim. nyt puheenvuoroissa selviä
sääntörikkomuksia ja retkeilyetiketin vastaisia neuvoja (turistit autiotupaan makuupussien kanssa,
luonnontuotteiden terveysvaikutusten markkinointia ym.)

Muut
•
•
•
•
•

mikään ei jäänyt harmittamaan!
paljon tuttuja – ei ehtinyt kaikkia moikkaaman!
videoita ja kuvia voisi katsoa vaikka kuinka
verkostoitumisaikaa/paneelia/yhteistä yleistä, avointa keskustelua (ei pelkästään esitelmiä)
tiedottamisesta: hiukan sekava tiedonhaku ohjelman suhteen

Mikä toteutuksessa ja sisällössä oli onnistuneinta?
Verkostoituminen
•
•

toimi loistavasti verkostoitumiseen
runsas ja monipuolinen osallistujajoukko; hyviä kontakteja

Sisältö ja esiintyjät
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ohjelma ja puhujat todella hyviä
ehkä yksi sisällöltään onnistuneimmista seminaareista ikinä mihin olen osallistunut: ei turhia asian
vierestä puhuvia esiintyjiä. Hyvä!
käytännön yritysesimerkit
monimuotoisuus
Anne Murto
Metsähallituksen Maijan esitys
konkreettiset infraesitykset, lyhyet 3 min puheenvuorot
puhujia ei ollut liikaa vaan juuri sopivasti
kiteytys hyvä: mitä hanke sai aikaiseksi, jää elämään mikä hyvä juttu, kuvien käyttö: hienoa, että
omassa toiminnassa mahdollista niitä käyttää
hyvin organisoitu, hyvät puheenvuorot,
mielenkiintoiset esitykset, hyvät puhujat
hyvä, monipuolinen sisältö, esittelykierros on aina poikaa.
hyvä katsaus reittien tilanteeseen
hyvät luennoitsijat ja paljon materiaalia

Tunnelma, fasiliteetit ym.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

välitön, kodikas tunnelma, positiivinen ilmapiiri
hyvä, että myös keskustelulle oli aikaa
Keski-Suomessa on selvästi päästy nyt aimo harppaus eteenpäin
vapaamuotoisuus, tilaa keskustelulle
hyvin porukkaa ja hyvä porukka koolla
vahva, toimiva verkostoituminen
mukava paikka, paljon hyviä ihmiskontakteja
runopolku oli hieno
kokonaisuus ja innostuneet ihmiset
ennakkotiedotus, viestintä
paljon materiaalia
kestävää matkailua luonnon ehdoilla
asiastaan innostuneet puheenvuorojen pitäjät
hyvä ruoka ja mieluisa iltapäiväkahvi

Vapaa sana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

täydellä höökillä eteenpäin!
kaikkea hyvää jatkoon <3
Suomen kulttuurissa (luonto, ruoka, ym.) riittää tuotteistamista ja myymistä
hyviä kontakteja. Kiva päivä! Kiitos kun sain olla mukana <3
haastattelut kivoja, muutama puheenvuoro aika vaisu
toivottavasti hyvä yhteistyö ja pöhinä jatkuu luontomatkailun osalta
kiitos Mirva ja muut hankkeen toteuttajat!
kiitokset avusta retkeilyretittien suunnittelussa
hyvä kokonaisuus, uusia ja vanhoja tuttuja
hyvin vedetty :-D
jäin ihmettelemään miten paljon hanke saanut asioita aikaan, hienoa!! Harvassa hankkeessa
saadaan näin paljon upeita tuloksia  Onnittelut koko tiimille!
olipa innostaa päivä! hienoa tavata mielenkiintoisia ihmisiä ja kuulla toisten kokemuksista.
Mahtavaa, että hanke on onnistunut näin hyvin ja jatkaa elämä 
kiva kun kaikkia tekijöitä muistettiin lopuksi. Tämä usein unohtuu loppuseminaareissa.
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