
Tavoite 
Mennään metsään -hankkeen tavoitteena on kehittää laadukkaiden retkeilyreittien verkosto Päijät-Hämeessä ja 
edistää luonto- ja hyvinvointimatkailuun liittyvää liiketoimintaa. Tavoitteena on luoda pysyviä toimintamalleja 
retkeilyreittien ylläpitoon ja huoltoon sekä parantaa reittien saavutettavuutta, esteettömyyttä ja elämyksellisyyttä. 
Kanta-Hämeen alueella toteutetaan esiselvitys ja valitaan kehitettävät retkeilyreitit. 
Hankkeessa tuotetaan digitaalista viestintä- ja markkinointimateriaalia, jonka avulla vahvistetaan alueen 
matkailuyritysten ja -kohteiden luontomatkailun kehittämistä sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla 
toimimista varten. Lisäksi panostetaan elämyksellisyyteen, tarinallisuuteen sekä uusien digitaalisten ja älykkäiden 
sovellusten kartoittamiseen ja käyttöönottoon, joissa yhdistyvät luonto ja teknologia.

Mukana olevat kehittämiskohteet 
Lapakiston alue Lahdessa, Tiirismaa Hollolassa, Heinolan ja Vierumäen alueella Juustopolku ja Ilvespolku, 
Kammiovuori Sysmässä sekä Asikkalan Aurinko-Ilves ja Padasjoen Päijänne-Ilves yhteyksineen Evon
retkeilyalueeseen. 

Hankkeen toteuttaa LAMK 1.1.2016-30.6.2018. Rahoittaja on Maaseuturahasto. 

Yhteystiedot
Niina Ihalainen, TKI-asiantuntija, Mennään metsään -hankkeen projektipäällikkö 
niina.ihalainen@lamk.fi, p. 044 708 0083
Lisätietoa http://www.lamk.fi/projektit/mennaan-metsaan/Sivut/default.aspx



Tapahtunutta vuonna 2016
• Yhteistyössä Outdoors Finland -hankkeen kanssa Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia 

-valmennukset 25.-26.4.2016 ja 13.5.2016. Maastokäynti oli 26.4., jolloin tutustuttiin Kammiovuoreen Sysmässä. 
Valmennukseen osallistui lähes 40 LAMKin opiskelijaa, yrittäjiä ja luontomatkailun parissa työskenteleviä.

• Reittien valokuvaus – jatkuu kesällä 2017
• Opinnäytetyöt: uuden luonto- ja matkailutapahtuman suunnittelu ja tarinallistaminen sekä moniaistinen terapiametsä –

molempia hyödynnetään uuden luonto- ja hyvinvointitapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa - mukana juhlistamassa 
satavuotiaan Suomen luontoa Päijät-Hämeessä / Keväinen Luonnon päivä la 20.5.2017 - Villiinny keväästä 

• Luonnosta kansainvälistä liiketoimintaa -seminaari 1.-2.11.2016, 170 osallistujaa 



Alueidentiteettityöpajat ja tarinallistaminen
• Alueidentiteetti-työpaketin rakentaminen jatkuu koko hankkeen ajan. Kevään ja syksyn 2016 työpajojen tavoitteena 

on ollut luoda yhteinen ja yhdistävä alueidentiteetti hankkeessa mukana oleville retkeilyreiteille - – Keväällä 2017 
äänestys eri alueidentiteettiversioista hankkeen sidosryhmille 

• Opiskelijat keräävät tietoa ja tarinoita reittien varrelta mm. kyläyhdistyksiltä tarinallistamista varten 
• Reittisivut ja -esitteet outdoorsfinland.fi -sivustolle
• Omatoimisten retkeilypakettien suunnittelu ja tuotteistaminen alkaa keväällä 2017 yhteistyössä yritysten ja Lahti 

Regionin kanssa   
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Reittien infrastruktuurin kehittäminen on lähtenyt käyntiin Heinolan Juustopolulla ja Ilvespolulla sekä Sysmän Kammiovuorella. Myös muiden reittien 
osalta, Hollolan Tiirismaa, Asikkalan Aurinko-Ilves ja Padasjoen Päijänne-Ilves, kehittämissuunnitelmat käynnistyvät ensi vuoden aikana. Lapakiston
infrastruktuuri on pääosin kunnossa. 


