
LUKA–hankkeen infotilaisuus
Apuvälinemessut 7.11.2019

Yhdenvertaisuutta
luontomatkailuun!



Aikataulu
Tervetuloa!
Projektipäällikkö Niina Ihalainen, Lahden 
ammattikorkeakoulu

Testattujen esteettömien ja saavutettavien 
luontomatkailupalvelujen esittely: 
tuotekortit ja videot
Projektisuunnittelija Anemone Aaltonen, Lahden 
ammattikorkeakoulu

Luonto Kaikille -hanke

Luontokaikille

LUKA-hanke

15:00

13:45

14:45

12:00

15:20

Tauko
Messujen ohjelmalavoilla runsaasti ohjelmaa

Kahvit

Hyvinvointivaikutusten arvioinnin tuloksia
TKI-asiantuntija Kirsi Kiiskinen, Lahden 
ammattikorkeakoulu

Luonto kaikille -hankkeen 
jatkosuunnitelmia vuodelle 2020
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Pilotit

Pilotoidut konseptit

Koostevideot

Tärkeimmät huomiot

Tuotekortit

Tavoite

Rakenne ja sisältö

Jatkokehitys



Näkövammaisten 
nuorten retkeilykurssi

Pyörätuolin käyttäjien 
luontotoiminta

Kalastusta 
pienryhmässä

Pitkäaikaissairaiden ja 
ikääntyvien luonnossa 

virkistyminen

Erityislasten perheet 
lähiluonnossa

Vaikeavammaisten 
lasten perheiden 

kalastusretki

Kävelevien 
aktiiviliikkujien retkeily



Näkövammaisten 
nuorten retkeilykurssi

Pyörätuolin käyttäjien 
luontotoiminta

Kalastusta 
pienryhmässä

Pitkäaikaissairaiden ja 
ikääntyvien luonnossa 

virkistyminen

Erityislasten perheet 
lähiluonnossa

Vaikeavammaisten 
lasten perheiden 

kalastusretki

Kävelevien 
aktiiviliikkujien retkeily





- Eri vauhtia etenevät vaellusporukat
- Ennakkotiedon tärkeys
- Sopiva reittivalinta

Mitä opittiin?

Evon Retkeilyalue

Järjestäjät: Mika Railo, NKL nuorisotoimi



Näkövammaisten 
nuorten retkeilykurssi

Pyörätuolin käyttäjien 
luontotoiminta

Kalastusta 
pienryhmässä

Pitkäaikaissairaiden ja 
ikääntyvien luonnossa 

virkistyminen

Erityislasten perheet 
lähiluonnossa

Vaikeavammaisten 
lasten perheiden 

kalastusretki

Kävelevien 
aktiiviliikkujien retkeily





- Etukäteen testaaminen
- Herkät tuntosarvet avuntarjoamiseen
- Omatoimisuuden maksimointi

Mitä opittiin?

Rahtijärven kämppä Evolla, Niemisjärvet

Järjestäjät: Selkäydinvammaiset Akson Ry, Ricasluonto, 
Adventuristo, Raija Vuori, SeastarEvents, Minna Nieminen / 
Ankkapurha



Näkövammaisten 
nuorten retkeilykurssi

Pyörätuolin käyttäjien 
luontotoiminta

Kalastusta 
pienryhmässä

Pitkäaikaissairaiden ja 
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Erityislasten perheet 
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Vaikeavammaisten 
lasten perheiden 

kalastusretki

Kävelevien 
aktiiviliikkujien retkeily







- Palvelun räätälöinti on helppoa 
pienelle ryhmälle

- Erilaiset tavat kalastuksen 
opettamiseen

Mitä opittiin?

Vesijärvi, Tainionvirta

Järjestäjä: Johannes Sipponen / Lakeland Outdoors



Näkövammaisten 
nuorten retkeilykurssi

Pyörätuolin käyttäjien 
luontotoiminta
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pienryhmässä

Pitkäaikaissairaiden ja 
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kalastusretki

Kävelevien 
aktiiviliikkujien retkeily







- Pienetkin kalat kiinnostaa ja rapujen 
tutkiminen on hauskaa

- Lautalle pääsee hyvin pyörätuolilla
- Logistiikka kannattaa miettiä hyvin

Mitä opittiin?

Kelvenne, Salonsaari

Järjestäjät: Kalastus ja majoitus Rysä Oy, 
Kehitysvammaisten tukiliiton Malike-toiminta 



Näkövammaisten 
nuorten retkeilykurssi

Pyörätuolin käyttäjien 
luontotoiminta

Kalastusta 
pienryhmässä

Pitkäaikaissairaiden ja 
ikääntyvien luonnossa 

virkistyminen

Erityislasten perheet 
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Kävelevien 
aktiiviliikkujien retkeily





- Selkeä kommunikointi
- Perheen yhdessäolo ja vanhempien 

rentoutuminen

Mitä opittiin?

Hauho

Järjestäjät: Lautsian kartano, Leijonaemot, Perhe edellä 
puuhun –hanke, Ricasluonto, Adventuristo



Näkövammaisten 
nuorten retkeilykurssi

Pyörätuolin käyttäjien 
luontotoiminta

Kalastusta 
pienryhmässä

Pitkäaikaissairaiden ja 
ikääntyvien luonnossa 

virkistyminen

Erityislasten perheet 
lähiluonnossa

Vaikeavammaisten 
lasten perheiden 

kalastusretki

Kävelevien 
aktiiviliikkujien retkeily





- Vertaistuen tärkeys
- Aina ei tarvita fyysisiä aktiviteetteja

Mitä opittiin?

Kelvenne, Padasjoki

Järjestäjät: Kullasmarina Resort, Heinolan Invalidit Ry



Näkövammaisten 
nuorten retkeilykurssi

Pyörätuolin käyttäjien 
luontotoiminta

Kalastusta 
pienryhmässä

Pitkäaikaissairaiden ja 
ikääntyvien luonnossa 

virkistyminen

Erityislasten perheet 
lähiluonnossa

Vaikeavammaisten 
lasten perheiden 

kalastusretki

Kävelevien 
aktiiviliikkujien retkeily





- Reitistä kertominen etukäteen
- Fatbike-pyöräilyä helpottaa, jos ei 

tarvitse välillä nousta taluttamaan
- Hiertymiin varautuminen

Mitä opittiin?

Tammela, Liesjärvi

Järjestäjät: Eerikkilä Outdoors, Loimunalle, Erärenki, Mika Railo



Pilotit

Pilotoidut konseptit

Koostevideot

Tärkeimmät huomiot

Tuotekortit

Tavoite

Rakenne ja sisältö

Jatkokehitys



Tiivis tuotekortti Laaja 
tuotekortti

+ hinnoittelupohja

+ pohja turvallisuussuunnitelmalle

Oman palvelutarjonnan pohtiminen

Innostaminen palvelun suunnitteluun

”Palvelumanuaali”

Apuna palvelun toteuttamisessa

Tuotekortit 7 kpl



Mitä tuotekortti sisältää?



Mistä on kyse eli mikä on 
palvelun idea?

Esimerkkikysymyksiä, joiden avulla voi 
selvittää osallistujien toimintakykyä

Perustietoja



Päiväkohtainen ohjelma avattuna

Henkilökunnan rooleja

Minkälaisia ohjelmanumeroita 
palvelu sisältää?

Asiakkaille lähetettävä ohjelma ja aikataulu 
voidaan laatia tämän aukeaman pohjalta.



Mitä tapahtuu milloinkin ja 
mitä pitää muistaa?

Service blueprint

ennen aikana jälkeen



Mitä tapahtuu milloinkin ja 
mitä pitää muistaa?

Service blueprint

Asiakkaan toimet

Konkreettinen asia

ennen aikana jälkeen

Mitä asiakas tekee tai 
hänelle tapahtuu?

Mitä asiakas saa? Mikä 
todistaa tapahtuman?



Mitä tapahtuu milloinkin ja 
mitä pitää muistaa?

Tukiprosessit, yrityksen 
sisäinen toiminta

Service blueprint

”Backstage”, ei näy 
asiakkaalle

Asiakkaan toimet

Palveluntuottajan 
toimet, asiakaspalvelu

Konkreettinen asia

Palveluntuottajan 
taustatehtävät 

”Frontstage”, ”Respa”, 
näkyy asiakkaalle

ennen aikana jälkeen

Mitä asiakas tekee tai 
hänelle tapahtuu?

Mitä asiakas saa? Mikä 
todistaa tapahtuman?



Asiat, jotka tukevat turvallisuutta juuri 
kyseisen kohderyhmän kohdalla

Luettelo todennäköisistä riskeistä

Miten turvallisuus 
huomioidaan?

Auttaa turvallisuussuunnitelman 
laatimisessa ja ohjelman suunnittelussa



Auttaa palvelun toteuttamisessa 
kyseiselle kohderyhmälle.

Asiakkailta tulleita vinkkejä 
palveluntuottajalle 

Mitä muuta kannattaa 
huomioida?



Kehitysideat ja korjaukset

Lopulliset tuotekortit jaetaan 
Matka2020 –messujen yhteydessä 
painettuna ja digitaalisesti PDF-
muodossa myöhemmin 
määriteltävissä kanavissa.

Tuotekortit ovat tällä hetkellä 
kommentoitavana käyttäjillä, 
yrittäjillä, vammaisjärjestöillä ja 
muilla sidosryhmillä. 

Kommentit voi toimittaa:

anemone.aaltonen@lamk.fi

Lopulliset tuotekortit
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Hyvinvointi

Luonnon 
hyvinvointivaikutukset

Hyvinvointivaikutukset 
LUKA-hankkeessa



Terveys

Materiaalinen 
hyvinvointi

Koettu 
hyvinvointi ja 
elämänlaatu

Hyvinvoinnin osatekijät jaetaan yleensä 
kolmeen ulottuvuuteen:

Hyvinvointi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019: https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita (lainattu 14.8.2019)

Luonnonvarakeskus 2019: https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/luonnon-hyvinvointivaikutukset/ (lainattu 14.8.2019)

Tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista -opas https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-
oppaat/oppaat/tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/default.aspx (lainattu 14.8.2019)

https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita
https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/luonnon-hyvinvointivaikutukset/
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/default.aspx


Hyvinvointi-käsite viittaa sekä yksilölliseen 
että yhteisötason hyvinvointiin.

Hyvinvointi

Yksilöllisen hyvinvoinnin osatekijöiksi luetaan:

- Sosiaaliset suhteet

- Itsensä toteuttaminen

- Onnellisuus

- Sosiaalinen pääoma

Yhteisötason hyvinvoinnin ulottuvuuksia ovat 
mm:

- Elinolot

- Työllisyys ja työolot

- Toimeentulo

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019: https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita (lainattu 14.8.2019)

Luonnonvarakeskus 2019: https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/luonnon-hyvinvointivaikutukset/ (lainattu 14.8.2019)

Tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista -opas https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-
oppaat/oppaat/tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/default.aspx (lainattu 14.8.2019)

https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita
https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/luonnon-hyvinvointivaikutukset/
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/default.aspx


Verenpaine laskee Fyysiset oireet 
vähenevät

Luonnon hyvinvointivaikutukset:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019: https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita (lainattu 14.8.2019)

Luonnonvarakeskus 2019: https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/luonnon-hyvinvointivaikutukset/ (lainattu 14.8.2019)

Tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista -opas https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-
oppaat/oppaat/tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/default.aspx (lainattu 14.8.2019)

Stressi lievenee

https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita
https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/luonnon-hyvinvointivaikutukset/
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/default.aspx


Verenpaine laskee Fyysiset oireet 
vähenevät

Fyysinen 
aktiivisuus 
lisääntyy

Mieliala kohenee

Luonnon hyvinvointivaikutukset:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019: https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita (lainattu 14.8.2019)

Luonnonvarakeskus 2019: https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/luonnon-hyvinvointivaikutukset/ (lainattu 14.8.2019)

Tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista -opas https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-
oppaat/oppaat/tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/default.aspx (lainattu 14.8.2019)

Stressi lievenee

https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita
https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/luonnon-hyvinvointivaikutukset/
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/default.aspx


Verenpaine laskee Fyysiset oireet 
vähenevät

Jo luonnon näkeminen ja kuuleminen 
saa aikaa positiivisia vaikutuksia.

Luontokuvat ja –äänet voivat lievittää 
kipua ja kohentaa mielialaa.

Fyysinen 
aktiivisuus 
lisääntyy

Mieliala kohenee

Sosiaalinen 
hyvinvointi 

lisääntyy

Luonnon hyvinvointivaikutukset:

Luonto saa aikaan 
positiivisia vaikutuksia:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019: https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita (lainattu 14.8.2019)

Luonnonvarakeskus 2019: https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/luonnon-hyvinvointivaikutukset/ (lainattu 14.8.2019)

Tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista -opas https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-
oppaat/oppaat/tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/default.aspx (lainattu 14.8.2019)

Stressi lievenee

https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita
https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/luonnon-hyvinvointivaikutukset/
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/default.aspx


Hyvinvointivaikutukset 
LUKA-hankkeen 
piloteissa
Palaute kerättiin toiminnallisesti, 
osallistujat pisteyttivät kivillä 
väittämiä asteikolla 1-5. 

3

väittämä

pisteet

kirjaaminen

1 = Olen täysin eri mieltä. 

5 = Olen täysin samaa mieltä.



Turvallisuus

Elämyksellisyys Rauhoittuminen

Yhteishenki
”Koin oloni 

turvalliseksi.”

”Leiri tarjosi elämyksiä.” ”Luonto ja siellä 
oleminen rauhoitti 

minua.”

”Porukassa oli hyvä 
yhteishenki.”

Hyvinvointiin liittyviä 
teemoja löytyi neljä: 



Turvallisuus
Keskiarvo 4,7 / Hajonta 4,4-5

”Ammattitaitoinen porukka ympärillä ja 100% luotto 
järjestäjiin.”

”Pyöräily ja veneily olivat hyvällä tavalla jännittäviä.”

”Melominen pelotti.”

”Mahdollisuus tehdä omalla tasolla asioita luo 
turvallisuuden tunnetta.”



Elämyksellisyys
Keskiarvo 4,4 / Hajonta 3,7-4,8

”Kokonaisuus oli elämys.”

- Puiden laitto kiukaaseen

- Telttasauna

- Teltan pystytys

- Uinti

- Patikointi selkä edellä

- Pelastautuminen kanootista

- Rapujen pitäminen kädessä

- Kalastaminen

- Sienten kerääminen

- Tikkupullien paistaminen

- Pimeys

- Pyöräily ja melonta



Rauhoittuminen
Keskiarvo 4,3 / Hajonta 2,9-5

”Vesisateella teltassa ei ollut rauhoittava tunne, kun 
teltta ei ollut vedenpitävä ja kengät olivat ulkona.”

”Ei oikein voinut rentoutua, kun piti keskittyä vaan 
seuraavaan kiveen ja seuraavaan juureen.”

”Kaikki ruokailuja myöten oli mietitty valmiiksi, se 
rauhoitti.”

”Metsä ja melonta rauhoitti.”



Yhteishenki
Keskiarvo 4,8 / Hajonta 4,6-5

”Sopivan kokoinen porukka.”

”Omasta sairaudesta on helppo jutella samassa 
tilanteessa olevien kanssa.”

”Vähemmän tutustuttiin kuin muilla leireillä, osa 
tunsi toisensa jo entuudestaan.”



Turvallisuus

Elämyksellisyys

Rauhoittuminen

Yhteishenki

Pääosin osallistujien hyvinvointi lisääntyi 
paljon kaikissa neljässä teemassa.

Yhteenvetona

Turvallisuus ja yhteishenki koettiin hyviksi

- Turvallisuuden tunnetta lisäsi 
ammattitaitoinen porukka ja luotto järjestäjiin

- Yhteishenki oli korkea, koska oli sopivan 
kokoinen ryhmä ja samanlaisessa tilanteessa 
olevia vertaisia

Elämyksellisyyteen ja rauhoittumiseen kaivattiin 
hieman parannusta

- Hyvinvointia heikentäväksi osallistujat kokivat 
huonon sään ja vaikean vaellusreitin
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Matka 2020 -messut 
LUKA-hanke mukana Suomen matkatoimistoalan 
liiton – SMALin Matkatieto-seminaarissa 
perjantaina 17.1.2020

Infotilaisuus keväällä 2020

Talvipilotin suunnittelu on alkanut, 
toteutus Tammelan seudulla

Luonto kaikille –hankkeen 
jatkosuunnitelmia vuodelle 2020

Tutustumisretki 

Esteettömän luontomatkailun 
suunnitteluopas

Muuta – mitä tarpeita ja toiveita? 



Yhdenvertaisuutta
luontomatkailuun!

Luonto Kaikille -hanke

Luontokaikille

LUKA-hanke

Petri Rissanen

petri.rissanen@vammaisurheilu.fi
050 555 0345

Niina Ihalainen

niina.ihalainen@lamk.fi
044 708 0083
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