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AJANKOHTAISTA MEILTÄ JA MUUALTA
Vuosi 2012 edellistä parempi Keski-Suomessa,
alkuvuosi osittain miinuksella

Keski-Suomen kesätapahtumien liput helposti suvilippu.fi verkkokaupasta.

Vuoden 2012 lopullisia tilastoja odotellessa, tässä kuitenkin katsaus menneeseen vuoteen. Keski-Suomen majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (1.152.500) lisääntyivät
vuonna 2012 edellisvuodesta 4,6 %. Kasvua tuli sekä ulkomailta (181.700, + 5,6 %) että kotimaasta (970.800, +
4,4 %). Määrällisen kasvun pääpaino oli kotimaassa. Ulkomaalaisyöpymisiä tuli eniten Venäjältä (58.700) määrän
lisääntyessä 11,0 %. Virolaiset (23.100 yöpymistä, + 0,5 %)
ja saksalaiset (20.200, - 16,6 %) olivat seuraavilla sijoilla.
Koko maassa yöpymiset lisääntyivät vuonna 2012 1,7 %.
Kotimaanyöpymiset lisääntyivät 0,2 % ja ulkomailta 5,8 %.

Yritysten, Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen ja Jyväskylän Seudun Matkailun valmistelemana on
käynnistynyt lähes 20 keskisuomalaisen kulttuuri- ja matkailutoimijan yhteishanke. Tavoitteena on kehittää yritysten tuloksekasta yhteistyötä uusilla matkailutuotteilla,
markkinointikonsepteilla ja jakelukanavaratkaisuilla. Asiakas tehdään tyytyväiseksi tarjoamalla laajaa palveluvalikoimaa ja helppoa ostamista.

Tammi-huhtikuulla 2013 ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Keski-Suomen majoitusliikkeissä 56 800
vuorokautta, mikä oli noin 27 % vähemmän kuin edellisvuonna. Suurin vähennys kohdentui Jyväskylään. Huhtikuussa 2012 Jyväskylässä järjestetyt Veteraaniurheilun
MM-kisat aiheuttivat majoitustilastoihin ’piikin'. Tänä
vuonna suurten kansainvälisten tapahtumien puuttuminen vei tilastot miinukselle. Yksittäisistä ulkomaisista kansallisuuksista Keski-Suomessa eniten vähentyivät venäläisten ja virolaisten yöpymiset.
Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset tammi-huhtikuulla
lisääntyivät 0,7 prosenttia ja he yöpyivät majoitusliikkeissä
306 508 vuorokautta. Yöpymisten kokonaismäärä vähentyi
tammi-huhtikuussa 4,9 prosenttia viime vuodesta. KeskiSuomen majoitusliikkeissä tilastoitiin kaikkiaan 363 313
yöpymisvuorokautta tammi-huhtikuussa 2013.
(Lähde: Tilastokeskus)

Kesäaktiviteettien viikko-ohjelma valmistunut
Jyväskylän ammattikorkeakoulun Outdoors Finland –
hankkeen koordinoimana on valmistunut kesäaktiviteettien viikko-ohjelma. Kesän ajan viikon jokaiselle päivälle on
tarjolla joku kesäinen, luontoon liittyvä aktiviteetti eri
puolilla Keski-Suomea. Tarjolla mm. melontaa, jousiammuntaa, koskenlaskua ja husky-koirien ruokintaa.
Lisätietoja Outdoors hankkeesta voi lukea netistä
Tiedot tulevat lähiaikoina www.keskisuomi.net –sivuille.

KESKI-SUOMEN LIITTO
Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä

Aplooditeatterin markkinointipäällikkö Jussi Rekonen:
”Keski-Suomen ammattikesäteatterit ja kesätapahtumat
ovat viime vuosina investoineet merkittävästi tuotantoihin
ja infrastruktuuriin. Meillä on laaja kulttuuritarjonta, riittävästi majoituskapasiteettia ja runsas valikoima oheispalveluja, näistä aineksista luodaan ”Kesätapahtumien KeskiSuomi” –ilmiö, joka kasvattaa matkailijamääriä ja työllistää
kulttuurialaa. Yritykset ovat innostuneita ja hanke on saatu vauhdikkaasti käyntiin. Oske on ollut mukana jo suunnitteluvaihteesta lähtien ja edelleen vahvasti myyntikanava-, sopimus-, ja koulutussuunnittelijana, sekä ennen kaikkea henkisenä tukena.
Ensimmäisinä askeleina käynnistimme kesälle 2013 yhteisen nettikaupan Lippupisteen kanssa, osana suvilippu.fi
verkkopalvelua, lippumyymälän Jyväskylän kaupunginteatterille ja yhteisiä markkinointikampanjoita mm. sosiaalisessa mediassa ja radiossa Tavoittelemme näillä asiakaslähtöisillä toimenpiteillä yli miljoonaa lisäeuroa matkailutuloa seuraavan kolmen vuoden aikana.” toteaa Rekonen.
Mukaan projektiin mahtuu vielä muutama yritys, kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Jussi Rekoseen. Lisätietoja:
Jussi Rekonen jussi.rekonen@jkl.fi

Puh. (014) 652 200
Fax (014) 652 277, 217 733

Sähköposti: nimi.sukunimi@keskisuomi.fi
Internet: http://www.keskisuomi.fi

Matkailija on mobiili - miten tavoitetaan
Arjessa ja lomalla kuluttajat turvautuvat entistä enemmän
paikkatietoja ja sosiaalista vuorovaikutteisuutta hyödyntäviin mobiilipalveluihin. Asiakaslähtöiset ja helppokäyttöiset solomo-palvelut voivatkin tuoda yrityksille uuden kanavan sekä lisämyyntiin että suurempaan asiakastyytyväisyyteen. Solomo-lyhennys tulee sanoista social, local,
mobile, ja se viittaa paikkatietoja ja sosiaalista vuorovaikutteisuutta hyödyntäviin mobiilipalveluihin.
Miten tavoitat matkakohteeseen saapuvien matkailijoiden
joukosta asiakkaan ja tuet samalla matkailijan viihtymistä
kohteessa? Tutustu mobiilipalvelujen käyttöön matkailijan
näkökulmasta ja vinkkejä mobiilien palveluketjujen pohtimiseen.
http://www.experiencebusiness.fi/hankkeet/kaynnissaolevat-hankkeet/solomo-kilpailuetua-sosiaalisistalokaaleista-ja-mobiileista-palveluista/palvelupolut-jamateriaalit.html
http://www.experiencelab.fi/soskewp/2013/05/mobiilimuuttaa-matkailua-vinkit-ja-linkit-matkailuyrityksenmobiiliratkaisuihin/
Lisätietoja: Miikka Raulo, Jyväskylä Innovation Oy
miikka.raulo@jklinnovation.fi

Jokamiehenoikeudet ja marjamaat
Viime kesänä jokamiehenoikeudet olivat otsikoissa "marjasodan" takia. Kuinka lähellä rantaa saa onkia tai miten
jokamiehenoikeudet menevät yksityisteillä? Asiat voi kerrata Ympäristöministeriön syksyllä 2012 valmistuneesta
julkaisusta: Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen
alueella. Julkaisun voi ladata vapaasti
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=418505
Myös esitteen kieliversiot löytyvät Ympäristöministeriön
nettisivuilta.

Mekin elinkeinolle suunnatut nettisivut uusittu

Matkailun edistämiskeskus on uudistanut kotimaan matkailutoimijoille suunnattuja nettisivujaan käyttäjäystävällisempään suuntaan. Sivuilta löytyy nyt selkeästi uutiset,
tulevat markkinointikampanjat, tietoja ulkomaisista mat

kailijoista ja markkina-alueista. Lisäksi sivuilta löytyy kaikille avoin kuvapankki, josta rekisteröitymällä käyttäjäksi
saat käyttöösi tasokasta kuvamateriaalia.
Katso www.mek.fi

Matkailu.org – matkailualan uusimmat tutkimukset
ja uutiset yhdessä paikassa
Matkailu.org on matkailututkijoille, -elinkeinolle ja matkailun kehittäjille tarkoitettu yhteisöllinen matkailualan tutkimustiedon verkkopalvelu. Se kokoaa matkailutiedon
uutisvirtaa eri lähteistä yhteen paikkaan. Palvelun takana
ovat Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos (MOT) ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI/Lapin yliopisto).
www.matkailu.org

MARKKINOINTI- JA MYYNTITILAISUUKSIA

Suoman tuotetorit jatkuvat syksyllä
LomaSuomi-lehteä ja matkailuportaali LomaSuomi.fi:tä,
Suomen ulkomaankielistä Look at Finland –esitettä kustantanut Comma Group on haettu konkurssiin. Comma
vastasi myös Suoma ry (Suomen matkailuorganisaatiot ry)
toimeksiannosta Suoman tuotetorien käytännön järjestelyistä. Esitetuotannon, nettisivujen kohtalosta ei tällä
hetkellä ole tietoa, mutta Suoma ry on valinnut uudeksi
yhteistyökumppaniksi Ykkösmedia Oy:n, joka jatkossa
vastaa kotimaan suurimman matkailun myyntitapahtuman, Suoman Tuotetorin järjestelyistä. Syksyn myyntikiertue järjestetään näin: ma 7.10. Oulu, ti 8.10. Kuopio, ke
9.10. Joensuu ja to 10.10. Lappeenranta
Lisätietoja tuonnempana www.suoma.fi

Suomi Tori 22.10. Helsingissä
Uusi toimija matkailun markkinointitilaisuuksien järjestäjänä on Suomen Matkailumarkkinointi Oy (Sumama Oy)
Yritys järjestää Suomi Torin 22.10.2013 Helsingissä. Torin
asiakkaiksi kutsutaan henkilökohtaisesti matkatoimistojen,
yritysten, seurojen ja yhdistysten edustajia jotka, vastaavat matkojen ja kokouksien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Ostajat liikkuvat myyntitapahtumassa ilman etukäteen sovittuja tapaamisia ja voivat näin tutustua tämänhetkiseen suomalaiseen ryhmämyyntitarjontaan.
Osallistumiskustannukset 540€/ pöytä + 90€/lisähenkilö
max. 2 henkilöä per pöytä. Hinta, kun varaat paikkasi ennen 30.6.2013 490€ / pöytä + 90€ / lisähenkilö max. 2
henkilöä per pöytä. Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa
oleva alv.
Suomi Torista lisätietoja ja ilmoittautumiset
www.sumama.fi/tapahtumat

Kotimaan ryhmämyyntipäivät / RYMY
22-24.10.2013 TallinkSiljalla
Kotimaan ryhmämyyntipäivien järjestelyistä vastaa Sumama Oy yhteistyössä TallinkSiljan kanssa. Ostajiksi tapahtumaan kutsutaan suomalaisia matkatoimistoja, matkanjärjestäjiä ja liikennöitsijöitä. Tapahtumapaikkana
toimii M/S Silja Serenade. Tapahtuma on workshop, jossa
myyjät ja ostajat tapaavat etukäteen sovittujen tapaamisaikataulujen mukaisesti. Workshop on jaettu kahdelle
päivälle, 3 tuntia kerrallaan. Lisätietoja ja ilmoittautumiset
www.sumama.fi/tapahtumat

Uusi esite venäläisille matkailijoille
Matkailun edistämiskeskus, suomalainen mediatoimisto
Inlead ja venäläinen Voyage Magazinen tuottavat yhteistyössä In Finland -julkaisun talvisesonkia 2013 varten.
Lehti paikkaa osaltaan Look at Finland -lehden jättämää
aukkoa Venäjän matkailumarkkinoilla. In Finland -lehti
toteutetaan Voyage -matkailulehden (Вояж) mukana julkaistavana liitteenä marraskuussa 2013.
Venäläismatkailijaa lähestytään artikkelinomaisessa muodossa, "avaimet käteen" -palveluna. Voyage Magazinen
lukijakuntaa ovat hyvin toimeentulevat ja matkustelevat
venäläiset. Jokaista numeroa lukee 250 000 - 300 000
henkeä. Mediakortista lisätietoa julkaisusta:
http://www.inlead.fi/In_Finland_Marraskuu_2013.pdf

Keski-Suomen matkailun Road Show –kiertue
Keski-Suomen makailuväen yhteinen myyntikierros toteutetaan 24-25.9.2013 ja kaupunkeina ovat Tampere, Seinäjoki, Kokkola ja Oulu. Myyntikierros on tällä hetkellä ’loppuunmyyty’ suuren suosion vuoksi. Mukaan matkalle
mahtuu vain, jos joku joutuu perumaan osallistumisensa.
Lisätietoja leena.pajala@keskisuomi.fi

Visit Finlandin kampanja Venäjälle 2014 –
Tapahtumien Suomi
Mekin kampanjan tavoitteena on markkinoida Suomen eri
alueita niin, että kärjeksi nostetaan alueen tapahtumat.
Tapahtumat voivat olla esim. kalenterijuhlat, Finland Festival –tapahtumat, paikkakunnan omat kulttuuritapahtumat, hullut tapahtumat, markkinat, lavatanssit jne. Alueen
muut vahvat ”perinteiset” myyntivaltit (esim. mökkiloma,
lyhytloma hotellissa, perhekohteet) ovat mukana. Kampanjan painopiste on Pietarissa. Ensisijaisesti kampanjalla
tavoitellaan lisää venäläisiä matkustajia toukokuun alun
lomakauteen sekä kesäksi 2014, budjetin salliessa mainontaa jatketaan syksyllä.
Kampanjan kokonaisbudjetiksi on suunniteltu 300 000
euroa, josta mukaan lähtevät matkailualueet (esim. KeskiSuomi) yrityksineen maksavat 15 000 euroa. Jos olet kiinnostunut osallistumaan Keski-Suomen näkyvyyteen, ota
yhteyttä 1.9. mennessä leena.pajala@keskisuomi.fi

TILAISUUKSIA JA SEMINAAREJA

Matkailun ajankohtaisseminaari - Katse kohti tulevaisuutta
Vuosittainen TEM:in Matkailun ajankohtaisseminaari pidetään keskiviikkona 4.9.2013 klo 9.00-14.15 Säätytalolla
Helsingissä, yhteistyössä Matkailun ja elämystuotannon
osaamisklusterin kanssa. Luvassa on katsauksia ja keskustelua Suomen matkailun tulevaisuudesta sekä tietoiskuja
ajankohtaisista asioista. Mukana mm. elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori, elämysten muotoilun asiantuntija, toimitusjohtaja Martin Schobert Itävallasta sekä yrittäjiä ja alan
asiantuntijoita.
Sitova ilmoittautuminen 23.8.2013 mennessä oheista
linkkiä hyödyntäen (jos linkki ei aukea kopioi se suoraan
selaimeen) Paikkoja on rajoitettu määrä

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1027727
&chk=4W5XU8T6
Nordic Tourism Investment Forum 2013
Invest In Finland etsii Suomen parhaita matkailuhankkeita,
matkailupalveluita tai -tuotteita esille kansainvälisille
areenoille! Nordic Tourism Investment Forumiin järjestetään syyskuussa Tukholmassa. Mukana olijat pääsevät
esittelemään hankkeensa kansainvälisille sijoittajille sekä
kilpailemaan pohjoismaiden kiinnostavimman matkailuhankkeen palkinnosta. Tilaisuudessa on mahdollisuus
tavata kiinnostavia investointikohteita etsiviä rahoittajia,
businessenkeleitä tai muita rahoituslähteitä.
Haussa on siis seuraavanlaisia hankkeita:
• Hotelli- ja kiinteistöhankkeet
• Infrahankkeet (kuljetus-, it-ratkaisut yms)
• Tuote- ja palveluinnovaatiot
Ilmoittaudu ennen juhannusta, viimeistään 20.6
Lisätietoa sekä ilmoittaumislomakkeen (englanniksi) löydät täältä

Hyvää Juhannusta ja menestyksekästä matkailukesää 2013!

Lisätietoja
Leena Pajala
Keski-Suomen liitto
Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä
leena.pajala@keskisuomi.fi
www.keskisuomi.net

