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1. Outdoors Etelä-Pohjanmaa –hanke

Tavoitteena edistää alueen olemassa olevien 
luontokohteiden ja -reitistöjen tunnettuutta ja 
matkailullista hyödynnettävyyttä –
vetovoimainen alue luontomatkailijalle

1) Yhteistyön edistäminen

2) Tuotekehitys ja markkinointi

3) Tiedottaminen



Yhteistyö

• Yhteistyöryhmän (aluetiimi) koordinointi 

• Yhteistyön edistäminen toimijoiden kesken

• Reitistöjen ylläpito- ja huoltomallin 
suunnittelu

• Vaellus-, melonta- ja 
pyöräilyreittien 
kartoittaminen



Tuotekehitys ja markkinointi

• Luontokohteiden ja liiketoiminnan 
kehittämisen työpajat

– Luonnosta Liiketoimintaa ja hyvinvointia –
valmennus 5.-6.6.2017 Lapuan Simpsiöllä

– Tuotekehitys- ja markkinointityöpajat syksyllä

• Luontoreittien luokittelut ja reittikuvaukset, 
kieliversiot 



Tiedottaminen

• VisitFinlandin tuotesuositusten, 
kehittämisen työkalujen 
ja tutkimustiedon jakaminen

• Sähköisten kanavien 
kartoittaminen ja linkitykset



2. OF Aluetiimin toiminta 

• MATKO3 ja MaNe-SäLi –hankkeet aloittaneet 

– reittikuvaukset ja vaativuusluokittelut tietyistä 
reiteistä E-P:n alueella

– tapaamiset ja tiedon välitys  

• OF-hankkeen aikana jatketaan

– Verkostomainen toiminta

– tiedon jakaminen

– yhteisen toimintamallin sekä ylläpito- ja 
huoltomallin suunnittelu



3. Visit Finland/Outdoors Finland

• Tuote- ja reittisuositukset OF –teemoille 

Vaellus, melonta, pyöräily, kalastus, wildlife ja 
hevosmatkailu

Opastetut tuotteet ja retket & omatoimiretket
http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/kesaaktiviteetit-outdoors-

finland/tuotesuositukset/

• Lisäksi huomioitava laatukriteerit ja 
kansainvälistymiskriteerit 

• Retkeilymatkailun suunnitteluopas

http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/kesaaktiviteetit-outdoors-finland/tuotesuositukset/
../../../../../_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={CE58475D-69D2-426B-B634-C1FD21B7835F}&file=OF aluetiimi 4.4.2017.pptx&action=default
http://www.outdoorsfinland.fi/wp-content/uploads/2014/06/Retkeilymatkailun-suunnitteluopas.pdf


Kansainvälistymiskriteerit / Visit Finland  

Asiakaslähtöisyys
Kohderyhmä määritelty ja tarpeet huomioitu

Laatu
Asiakastyytyväisyyden seuranta systemaattista ja 

laatua kehitetään palautteen perusteella

Markkinatestaus
Tuote testattu (kv-asiakas, matkanjärjestäjä jne.) 

ulkomaan markkinoille soveltuvaksi

Kapasiteetti ja verkostot
Verkostomainen toimintamalli, joka tarjoaa kattavan 

palvelun omatoimimatkailijoille ja/tai ryhmille

Saavutettavuus
Palvelut toimivien liikenneyhteyksien varrella tai 

kuljetukset järjestetty

Saatavuus
Tuotteet/palvelut selkeästi kuvattuina englanniksi ja 

kohdemarkkinan kielellä ja helposti ostettavissa 
internetsivuilla / sähköisissä varauskanavissa

Kielitaito
Asiakaspalvelu englanniksi tai kohdemarkkinan 

kielellä

Autenttisuus ja vetovoimaisuus
Hyödynnetään aitoja alueen vetovoimatekijöihin, 

perinteisiin, kulttuuriin ja elämäntapaan perustuvia 
elämyksiä

Turvallisuus
Alakohtaiset turvallisuussuositukset ja –ohjeet 

huomioitu

Kestävyys
Kestävän kehityksen periaatteet huomioitu 

(sertifikaatti, koulutus)

Lähde: VisitFinland.fi



Outdoorsfinland.com

• http://www.outdoorsfinland.com/

http://www.outdoorsfinland.com/




Matkailureitin pääkohtia

• Minimivaatimukset:

– Reitillä oltava nimi

– Reitillä huomioitu turvallisuustekijät

– Reitin viitoitus ja opasteet kunnossa

– Reitillä on matkailupalveluita sopivin välimatkoin

– Reitille on helppo lähteä ja poistua

– Reitistä on monikanavainen kartta- ja 
opasmateriaali



Matkailureitin pääkohtia

• Retkeilyreitti

– Alkaen n. 1 km, kv-suuntaus kohti lyhyempiä reittejä

• Matkailumelontareitti

– Hyvä päivämatka n. 9 km

– Turvallinen, avovesille ei voi vetää reittiä

– Reitiltä saa vuokrattua välineet ja varusteet

• Pyöräilyreitti

– Alueellinen, päiväretkeilyyn tarkoitettu, 
maisemareitti, vihreyttä ja vettä matkalla

– Valtaosa päivämatkoista 15-45 km



Vaellus

Lähde: VisitFinland.fi



Melonta

Lähde: VisitFinland.fi



Pyöräily

Lähde: VisitFinland.fi



4. Aiemmin luokitellut reitit 
(MaNe-SäLi-hanke)

• Jouppilanvuoren elämysliikuntareitti, Seinäjoki 1,8 km

• Kalajärven geologinen luontopolku ja havaintometsä, 
Seinäjoki 3,8 km

• Kaivolammin luontopolku, Isojoki 7,6 km

• Suksenjärven kierros, Teuva 8 km

• Kauhalammin kierros, Kauhajoki 5,1 km

• Kalliomaan-Piispanpolku, Lapua 6,4 km

• Nallenpolku, Ähtäri 8 km



Luokitellut luontoreitit 
VisitPohjanmaa -sivustolla

http://visitpohjanmaa.fi/files/6014/1596/8348
/Kaivolammin_luontopolku_fi.pdf

http://visitpohjanmaa.fi/files/6014/1596/8348/Kaivolammin_luontopolku_fi.pdf


Luontoreittejä

• Paalijärven patikkareitistö, Alajärvi 

• Prännin Patikka, Kauhava/ Ylihärmä, 20 km

• Leipätie, Kauhava/Kortesjärvi, 

• Kurikan luontopolut

• METSO-hyvinvointipolku, Alajärvi

• Ilkan polku, Ilmajoki

• Kurjen kierros, Ilmajoki

• Pyhävuori-Lakeaharju, Vimpeli



Melontareittejä

• Tervareitti/ Järviseutu, 200 km

• Lakeuden jokiluontopolku/ Seinäjoki 25 km

• Kyrkösjärven järviluontopolku/ Seinäjoki

• Hirvijärvi-Varpula erämaavaellusreitti/ Lapua

• Kurikan keskusta-Pitkämö/ Kurikka



Pyöräilyreittejä

• Pyöräilyreitti Seinäjoki-Ilmajoki

• Isojoen maastopyöräilyreitti

• Kansallispuistojen maastopyöräreitit/ Kauhajoki, 
Isojoki

• Järviseudun kulttuuripyöröreitit

• Kulttuurilenkki, Tulvalenkki, Puukkojunkkarin lenkki, 
Härmän jokilaakson maalaiskulttuurikierros, Härmän 
kierros/ Kauhava, Härmät

• Suunnittelilla GeoPark-reitti



Merkitse lappuun

Reitin nimi 

Sijaintikunta

Lähtöpaikka

Kunto/ valmiusaste

Ylläpitäjä



Tulevat tapahtumat

Seuraava OF-tiimin tapaaminen
15.5. klo 14:00 

(paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Visit Finland Luonnosta liiketoimintaa ja 
hyvinvointia -valmennus

5.-6.6.2017 Lap(kutsu lähetetään)



Yhteystiedot

Jenny Janhunen
+348408300437
jenny.janhunen@seamk.fi

Sanna Jyllilä
+358408300400
sanna.jyllila@seamk.fi

www.outdoorsetelapohjanmaa.wordpress.com

http://www.outdoorsetelapohjanmaa.wordpress.com/

