
KalajaRetkeily huomio vastuullisuuden monelta kannalta 

toiminnassaan:  

Pätevyys 

Oppaan ammattitaito on keskeisessä roolissa kun tuotetaan elämyspalveluita.  

• Melontaretkillä ja melontakaluston vuokraamisessa käytämme vain päteviä melontaohjaajia tai 

melontaoppaita. Lisäksi he tuntevat paikalliset olosuhteet ja heillä on riittävästi kokemusta 

melonnasta ja toimimisesta haastavissakin olosuhteissa.  

• Oppaillamme ja ohjaajillamme on kyky opastaa sekä suomeksi että englanniksi. 

• Alihankkijoilla edellytetään olevan tarvittavat pätevyydet palvelujen tuotantoon. 

• Kaikilla ruokapalveluiden kanssa toimivilla on voimassa oleva hygieniapassi. 

Turvallisuus 

Turvallisuudesta emme tingi. Luonto tarjoaa hienoja elämyksiä, mutta luonnossa toimiminen sisältää myös 

riskejä, joihin olemme varautuneet etukäteen.. 

• Olemme laatineet turvallisuussuunnitelmat, joissa kartoitamme toiminnan ja alueen riskit. 

• Oppaamme ovat ammattitaitoisia ja heidät on koulutettu toimimaan myös ääritilanteissa.  

• Meillä on vahva, jatkuvasti päivittyvä tieto alueesta ja sen olosuhteista. 

• KalajaRetkeilyllä on toiminnan vastuuvakuutus. 

Etelä-Konneveden alueen arvon säilyttäminen 

Kansallispuistot eivät ole kulutushyödykkeitä, joilta voimme vain hyödyntää. Meidän kaikkien tulee omalla 

toiminnallamme huolehtia siitä, että kansallispuiston luontoarvot säilyvät ja se pystyy palvelemaan sekä 

luonnonsuojelua että matkailua kestävästi myös tulevaisuudessa. 

• Minimoimme omaa jälkeämme ja luonnolle tapahtuvaa haittaa kaikessa toiminnassa. 

• Osallistumme aktiivisesti kansallispuiston kehitystyöhön. 

• Markkinoimme aluetta ja teemme sitä omalta osaltamme tunnetuksi. 

• Kerromme kävijöille kohteen arvoista ja niiden suojelusta ja opastamme heitä toimimaan puistossa 

kestävästi ja luontoarvoja kunnioittaen. 

• Kehitämme palvelujamme ja ohjaamme käyttöä kysynnän ja kohteen luonteen mukaan. 

• Käytämme valmiita kulkureittejä ja olemassa olevaa palveluvarustusta aina kuin se on mahdollista.  

Näin vähennämme ympäristön kulumista ja haittoja luonnolle. 

• Otamme alueen luontoarvot huomioon jo palveluitamme suunnitellessa. Esimerkiksi emme rantaudu 

lintujen pesimäluodoille pesimäaikana ja käytämme aina olemassa olevia rantautumispaikkoja kun 

se on mahdollista. 

• Toimimme yhteistyössä Metsähallituksen kanssa ja huomioimme Kansallispuiston ohjeet ja säännöt 

matkailupalveluja tuottaessamme.  

• Olemme Etelä-Konneveden Kansallispuiston sopimusyrittäjä ja olemme sitoutuneet noudattamaan 

toiminnassamme kestävän matkailun periaatteita. 

http://www.metsa.fi/documents/10739/1486966/Kestavan_matkailun_periaatteet_2016.pdf/a841a17b-9116-438d-8fda-c1b99dba3488


Minimoimme ympäristön kuormitusta 

• Kerromme mahdollisuuksista saapua kohteeseen julkisilla kulkuvälineillä.   

• Pyrimme pidentämään viipymää matkailualueella, mikä vähentää matkustamisen aiheuttamaa 

ympäristökuormitusta. 

• Toimimme energia- ja materiaalitehokkaasti. Tuotteemme perustuvat pääasiassa lihasvoimin 

tapahtuvaan liikkumiseen luonnossa. 

• Toimimme hyvänä esimerkkinä ympäristöasioissa. 

• Suosimme kotimaista lähiruokaa ja minimoimme ruokahävikin.  

• Mahdollistamme ja kannustamme kävijöitä toimimaan ympäristöystävällisesti. 

Vahvistamme paikallistaloutta ja paikallista kulttuuria 

KalajaRetkeilyn juuret ovat Rautalammilla ja haluamme kehittää kotiseutuamme. 

• Paikallinen tietämys, tutkimustieto, kokemukset ja paikallinen aito kulttuuri ovat lähtökohta 

elämysten tarjonnassa. 

• Tarjoamme kävijöille laadukkaita ja kohteen vetovoimalle rakentuvia palveluja 

• Opastus on laadukasta ja oppaamme tuntevat hyvin alueen paikalliset olot, historian ja kulttuurin. 

• Käytämme paikallisesti tuotettuja raaka-aineita ja palveluita mahdollisimman paljon. 

• Teemme yhteistyötä toisten alueella toimivien yritysten kanssa ja suosittelemme asiakkaillemme 

muiden paikallisten toimijoiden palveluita. 

• Lisäämme kohteen arvostusta laadukkaasti tuotetuilla matkailupalveluilla 

• Toimimme yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa ja otamme heidän toiveensa huomioon 

suunnitellessamme matkailupalveluita. 

Edistämme hyvinvointia ja terveyttä 

Luonnossa liikkuminen edistää tutkitusti terveyttä. 

• Kannustamme kävijöitä monipuolisiin, omatoimisiin ja ohjattuihin luonto- ja kulttuurielämyksiin. 

• Opastamme ja koulutamme matkailijoita luontoliikunnassa, välineiden oikeassa käytössä ja 

turvallisessa liikkumisessa luonnossa. 

• Varmistamme kohteiden ja palveluiden kävijäturvallisuuden. 

 


