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Kuka olen? 
• Kauppatieteiden maisteri, UTA 
• Hotellivirkailija, TAKK 
• Erä- ja luonto-opas, IWG, Tredu, Kuru

→ Seikkailuapinat perustetaan v. 2014 
• Luonto- ja elämysohjaaja, LEO, Santa Sport 
• Iktyocare, erityisryhmien vesistöohjaaja, TAMK, Mänttä 
• Matkaopas, Perho liiketalousopisto, HKI  
• Markkinointiviestinnän AT, Sasky 
• Seikkailukasvatuksen erikoistumisopinnot SKER, HUMAK

Heidi Savolainen  heidi@adventureapes.fi 040 770 9874

mailto:heidi@adventureapes.fi


Mitä Seikkailuapinat tarjoaa ja kenelle? 

• Luontolähtöisiä palveluita asiakkaidemme tarpeiden mukaan
• Ei ole mitään ns. bulkkituotetta, vaan räätälöimme kaikille oman 

näköisen kokonaisuuden 
• Innovoidaan rohkeasti uutta, eikä jahkata kuukausitolkulla  

Kohderyhmämme:
• Koulutusmatkailu → Kansainväliset ja kotimaiset leirikoulut
• Pienryhmät, ystäväporukat, perheet
• Erityisryhmät

→ kotimaan matkailu korostuu 



Mistä asiakkaamme tulevat? 



Mitä vastuullisuus merkitsee 
Seikkailuapinoille? 



Vastuullisuus ei ole ainoastaan sitä, 
että:  
• Lajittelemme jätteemme
• Minimoimme ruokahävikin
• Jätämme kertakäyttötuotteet kauppaan
• Sammutamme valot ja sähkölaitteet
• Käytämme ekohyväksyttäjä pesuaineita
• Käytämme led-lamppuja
• Säädetään vedenvirtaamia hanoista 
• Kiinnitämme huomiota hankintoihimme

-ekologisuus, tuotantomenetelmät, paikallisuus, 
kuljetusrahdit, kestävyys, elinkaariajattelu



...vaan se on myös, että pohdimme:   









...se on myös, että tarjoamme asiakkail-
lemme tuotteita, joissa he pääsevät osaksi:   













Vastuullisuutta on myös, että jaamme 
osaamistamme:   





Lisäksi me   







Vastuullisuus ei ole ainoastaan sitä, 
että:  



Seikkailuapinoiden mielestä  

• Luonto kuuluu kaikille ja siksi 

• Tarjoamme luontoelämyksiä myös heille, joille se ei ole 
itsestäänselvää







Myös viestintä on osa vastuullisuutta 



Ollaan ylpeitä vastuullisuudestamme!



KIITOS!
heidi@adventureapes.fi 
040 770 9874
www.adventureapes.fi
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