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Venäjän tilanne
• Tällä hetkellä vapaa-ajan matkailu ei sallittu kuin muutamaan maahan

• Tartuntatilanne epävakaa
• Venäläiset eivät ole peloissaan koronasta ja matkustavat kotimaassaan
• Ihmiset odottavat rajojen avautumista toden teolla

• Suomeen saa nyt tulla tietyin ehdoin Venäjältä:
•

Perhesiteet

•

Työ / Opiskelu

•

Oma kiinteistö

•

Lääkäritoimenpiteet

Venäjä: tulevaisuuden näkymät
•

On odotettavissa, että markkina elpyy nopeasti rajojen avauduttua

•

Venäläiset odottavat normaalia suhtautumista turisteihin ja kohteiden
hintatason säilyttämistä - ei hintojen nousua

•

Ensimmäisinä tulevat matkustamaan (nuoret) aikuiset, perheet ja ne, kenellä
on vahvoja tunnesiteitä Suomeen

•

Budjetit ja viipymä pienentyvät alkuun --> globaali taloustilanne

•

Automatkailun suosio kasvanut merkittävästi

•

Kansallispuistot, mökkikylät

•

Kylpylät vs. citybreak vs. kulttuurikohteet

Venäläiset kulttuurimatkailijoina
• Venäläiset ovat kiinnostuneet kokemaan kulttuuria matkalla keskimäärin
muita kansallisuuksia enemmän
• Kulttuurikohteita painottavat kiertomatkat
• Kulttuuria citybreak-matkan lomassa

• Halu ymmärtää toisen maan kulttuuria ja erikoisuuksia
• Kohtaaminen paikallisten kanssa

• Huomioitava markkinoiden erot:
Pietari & lähialueet vs. Moskova
vs. muut venäjänkieliset matkailijat

Kalevalan tunnettuvuus Venäjällä
• Kalevalan tunnettuvuus Venäjällä vaihtelee alueellisesti
• Venäjän Karjalassa aihe hyvinkin tunnettu

• Pietarissa Kalevalasta on kuultu ainakin jotakin
• Moskovassa Kalevalaa ei välttämättä tunneta ollenkaan

• Venäjän Karjalassa Kalevalasta yritetään tehdä oma matkailuvaltti
• Laajempaa brändityötä tarvitaan

• Suomen ja Venäjän raja-alueiden
välinen kilpailu matkailijoista vain kiristyy
tulevaisuudessa

Kalevala-aiheiset matkailutuotteet
• Ylivoimainen enemmistö
Venäjän Karjalassa:

• Suomen-matkapaketit:

• Kalevala-welt

• Kalevala-aiheinen matka
Helsinki + Espoon Tarvaspää

• Winter holidays in Kalevala

• Vuodenvaihde Bombassa

• From Kalevala to Solovki

• Vuodenvaihde Hotelli
Kalevalassa 2012-2013

• Karelian bardic villages

• Snowmobile tour including
visit to Kalevala
• Hotel Kalevala

Kysyimme matkanjärjestäjiltä..
Rajojen ollessa kiinni, [Venäjän]
Karjalan-matkojen kysyntä on
kasvanut huomattavasti. Oppaat
varaavat Kalevala-aiheelle hyvin
paljon aikaa. Voimme
varmuudella sanoa, että aihe
kiinnostaa asiakkaitamme.

Eepoksen tematiikkaa
käytetään aktiivisesti
[Venäjän] Karjalan
matkojen luomisessa

Minusta Kalevala-aiheiset matkat voi
yhdistää Suomen ja Venäjän Karjaloiden
välillä. Paljon riippuu asiakkaan
lähtöpaikasta:
Pietarin seudun asukkaille tämä ei ole
kovin ajankohtaista, kun taas muualta
tuleville kyllä vain – olemme itseasiassa
jo tehneetkin tämäntyyppisiä matkoja.

En ole törmännyt
eeppokseen kertaakaan.
Ainoastaan kuullut jotakin.

Kysyimme matkanjärjestäjiltä..
• ”Teema on varsin kapea jopa korkeasti koulutetuille ja kokeneille
matkailijoille. Jotta Kalevala houkuttelisi matkailutuotteena, pitää sillä olla
oma paikka, jonkunlainen teemapuisto, jossa esiteltäisiin Kalevalan
hahmoja, tauluja Kalevalasta. Interaktiivinen paikka, jossa olisi
esimerkiksi VR varustus ja vierailija saisi yksityiskohtaisesti tietoa
aiheesta. Pelkkä hotellimatka ei toimi, jos vierailija ei tapaa sen varrella
venäjänkielistä opasta, joka kertoo tarkemmin aiheesta. Konseptin
pitää olla mietittynä ja yhtenäinen – jos eri kohteissa kerrotaan
Kalevalasta eri asioita, tuote ei voi olla laadukas. Ja jos Kalevalaa
halutaan suojella, sitä voisi hakea UNESCO-kohteeksi?”
• Alexander Eforitski, Jazz Tour, Moskova

Kalevala-kyselyn tulokset
• 72 vastausta eri matkanjärjestäjiltä
• Kohdistettu Venäjän (+Ukrainan, Valko-Venäjän, Baltian) kontakteille

Kalevala-aiheen kiinnostavuus?
Kyl lä , aihe k iinnos taa laaj aa k ohdeyl eis ö ä

30,6 %

Kyl lä , m utta aihe k iinnos taa pääos in vain k apeaa
his torias ta j a k ulttuur is ta k iinnos tun ei d en yleis ö ä

45,8 %

Aihe ei ole vielä k iinnos tava laaj alle k ohdeyle is ö l le ,
m utta s illä on potentia a l ins a k ans anperin ne - tr en d i n
k as vaes s a

Aihe ei ole k iinnos tav a
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Kalevala-matkojen sisältö?
Per inteis et k iertom atk at
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T apahtum am atk at ( es im er k ik s i j ok avuotin en paik alline n
k ulttuurita pa ht um a)
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( k os k enlas k u, m oottor ik elk k ailu ym .)
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Kahden Karjalan välissä?
Kaleva la - a ih e is et m atk at tulee tehdä vain yhte e n
m aahan k erralla, m uuten m atk ailij a m enee s ek ais in

31,9 %

Kaleva la - a ih e is is s a m atk ois s a voi yhdis t ä ä Suom en j a
Venäj än k ohteita k aik ille m atk ailij oill e

69,4 %

Kaleva la - a ih e is is s a m atk ois s a voi yhdis t ä ä Suom en j a
Venäj än k ohteet, m utta pääos in m uualta tulevil l e (ei venäläis i l le ) m atk ailij oill e.

Muu vas taus
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Mikä voisi kiinnostaa
Kalevalassa?
Historia ja muinaiset
elinolosuhteet

Kaikki Kalevalaan liittyvät
esineet – vaatteet,
käyttöesineet, ruoka

Runokylä!

Perinteet, runojen
kirjoittaminen ja
vastaavaa

Aiheeseen liittyvät
yleisötapahtumat ja
näytellyt esitykset

Venäläisiä matkailijoita kiinnostaisi
paikalliset perinteet, tarinat,
tarinankertojat, runot, kantele ja
tietysti ihmisten väliset suhteet.
Suomella ja Venäjällä on monta sivua
yhteistä historiaa, ja meidän kansoilla
löytyy paljon yhteistä.

Mikä voisi kiinnostaa
Kalevalassa?
Eepos, luonto,
ruoka, aktiviteetit,
jokin tapahtuma

Eepoksen
tapahtumapaikat,
historia

Kalevalaisen perinteen
jatkuminen ennen
ja nykypäivänä

Ennen kaikkea kansallinen omaleimaisuus, myös
aineellisen kulttuurin elementit. Nyt Kalevalan tematiikka
on käsitykseni mukaan esillä vain Helsingissä (patsaat,
osittain Kansallismuseon näyttely).
Ehkä jokin rajan lähellä teemapuisto voisi kiinnostaa
asiakkaita.

Jotta voimme matkailla vielä 2050..
• Tuotteistaessasi Kalevalan kulttuuriperintöä matkailullisesti muista
huomioida vastuullisuus:
• Ympäristötekijät
• Sosio-kulttuuriset tekijät
• Taloudelliset tekijät

• Lisätietoja vastuullisesta matkailusta täältä

Sana on vapaa..
On tärkeää, että materiaaliin voi tutustua elävällä ja
kiinnostavalla tavalla. Interaktiivisuus olisi tosi hyvä:
osallistavat esitykset ovat toimineet aina.
Olin kerran Tallinnan-kiertoajelulla, jossa
kaupungsta kerrottiin historiallisen
hahmon kautta, se oli mieleenpainuva
kokemus.

Elias Lönnrotin pysähdyspaikat Suomentutkimusmatkoillaan voisi kiinnostaa, miten koko idea
Kalevalasta on saatu, taustoja.
Olisi mielenkiintoista nähdä itse Kalevalan hahmoja,
vierailla voimaannuttavissa paikoissa. Kalevalaaiheinen matka on uusi raikas idea, joka sopisi
sellaisille matkailijoille, jotka kokevat nähneensä
Suomessa jo kaiken.

Sana on vapaa

On niin kova ikävä Suomeen.

Kysymyksiä?

Mukavaa talven jatkoa!

