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KANSAINVÄLISISTÄ MUUTOSILMIÖISTÄ 
SUOMALAISIKSI MATKAILUTUOTTEIKSI

Rethinking Travel

Hackathon -työpajat

alueellisten 

matkailutuotepilottien 

suunnittelemiseksi 

tulevaisuuden 

matkailijoille

VF jatkuva  

laadullinen 

ennakointityö

Skenaariotyöpajat

> Matkailija 2030 -

persoonat
Kesä-syystuotteen 

pilotointia 2022…



Uudet kohderyhmävalinnat ja heille 
suunnatut tuotteet ja palvelut, 
tarinallistaminen

Toimijoiden ja alueiden välinen 
yhteistyö

Koko matkaketjun vastuullisuus

Online-arvoketju

TYÖPAJOJEN TULOKSIA



LAKELAND FINLAND

What makes Finland the happiest nation in the world? Its pure nature, high technology and 
topnotch education? Yes, perhaps, but we also have the most instagrammable Lakeland and 

unique experiences by the water and forest. One of a kind Nordic lifestyle and flavors combined 
to exceptional accommodation. 

HACKATHON TYÖPAJA



MUKANA OLEVAT YRITYKSET

Vuokatti Safaris

• Saimaan rannalla, Rantasalmella

sijaitseva matkailukohde

• Järvisydän tarjoaa majoitusta mm. 

hotellissa, maisemasviiteissä, 

kotahotellissa, rinnehuviloissa jne.

• Aktiviteetteja, viikko-ohjelmia

• Ruokaelämykset, Järvikylpylä

Hotel & Spa Järvisydän

• Kansainvälisesti tunnetut muusikot, 

useita kiertueita ulkomailla

• Tarinalliset Sibelius- ja Merikanto -

konsertit, yli puoli miljoonaa kuulijaa

• Monola-juhlaviikko Lieksassa, Jussi 

Makkosen kulttuurikoti Nurmeksessa

Sellisti Jussi 
Makkonen & pianisti

Nazig Azezian• Vuokatissa sijaitseva

ohjelmapalveluyritys

• Huskyaktiviteetit, melontaretket, 

maastoautoretket, kalastusohjelmat, 

ruokaelämykset, 

moottorikelkkasafarit, viikko-

ohjelmat
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MUKANA OLEVAT YRITYKSET
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Varjola Resort

• Alueellinen markkinointi- ja myyntiyhtiö

• DMC / Incoming-toimisto

Lahti Region Oy / Lakeland 
Finland Tours

• Asikkalassa Päijänteen rannalla

sijaitseva matkailutila

• Huviloita, HAASI peilitalot

• Ruoka- ja saunaelämykset: 

saunamaailma

• Aktiviteetit

• Omaa lihakarjaa

Lehmonkärki Resort

• Maaseudun koskimiljöössä sijaitseva

matkailutila Laukaassa

• Majoitusta Riihihuoneissa, -sviiteissä

ja Koskisviiteissä

• Viikko-ohjelmat, koskikellunta, 

koskiseikkailu, metsäretket, jooga, 

kalastusretket, saunaelämykset



KOHDERYHMÄT



SALLA SULAUTUJA

• “Kohtaamisen kulttuuri”

• ”Happy Days in Finland”: Experiencing the Finnish 
lifestyle (cottage life, private nature and culture activities, 
local home visits)  

 personoitu tuote räätälöimällä

• ”Go local, go responsibly”



DAYS 1-2

• Drive to a resort located by the second largest lake 

in Finland Lake Päijänne. Accommodation in a cosy 

log villa or HAASI Mirror House (extra charge)

• Private island tour

• Local home visit (optional)

DAY 3

• Drive to Varjola Resort. Accommodation in cozy 

villa apartment.

• Yoga in Nature or Evening package including 

sauna & jacuzzi, seasonal local evening snack 

(private)

HAPPY DAYS IN FINLAND

DAYS 4-5

• Drive to Hotel Spa Järvisydän. Accommodation at 

unique Kota Hotel. Private check-in with the host.

• Private boat trip to  an island located nearby

• Valamo Wine tasting –programme (private)

DAYS 6-7

• Drive to North Karelia – overnight in a guesthouse 

owned by a local family and internationally known 

cellist, Jussi Makkonen

• Guided tour at the local neighborhood and visit at 

Jussi Makkonen’s artist residence



DAYS  8-9

• Drive to Kainuu region – overnight in centrally 

located hotel close to nature 

• Private Finnish nature tour & optional cooking 

lesson

• Husky farm day (private “behind the scenes” –day)

DAY 10 Departure

• Price: 2175,00 € / person

• Price includes: Accommodation for nine nights in mentioned 

resorts/hotels/guesthouse, 7 x breakfast, 2 x light lunch, 1 x dinner and 

1 x evening sauna menu, 7 x private activity.

• Price excludes: Flights, rental car, optionals, extras & meals not 

mentioned in program.

• Group size: Min. 2 persons

• Duration: 10 days/9 nights

HAPPY DAYS IN FINLAND

TUOTTEEN VAHVUUDET

• “Local host” -palveluhenkisyys 

erottavuustekijänä

• Tarinallistaminen luo elämyksen ko. 

aikaan/historiaan

• Asiakkaan osallistaminen (tunneside 

kokemuksen/tarinan kautta)

KOHDEMARKKINA(-T):

• Saksankielinen Eurooppa, etenkin Sveitsi

• Ruotsi



ANU HUUSKO
Head of Production and Sales

anu.huusko@lahtiregion.fi
Tel. +358 44 7533 590

KYSYMYKSIÄ?

mailto:anu.huusko@lahtiregion.fi

