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Matkailun kehittämisaamupäivä 22.8.2012
Hall of Potential / NetWork Oasis, Tiedepuisto, Länsikatu 15, Joensuu

Matkailun, palveluiden, kulttuurin, hyvinvoinnin, viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisille, tuottajille, 
yrityksille, kehittäjille…..

Millainen on venäläinen asiakas matkailijana? Pitävätkö stereotypiat paikkaansa? Mikä houkut-
taa ja mikä koukuttaa? Matkailu- ja palvelumarkkinoilla on paljon tarjontaa, mutta millä ja miten 
erottautua massasta?

Aamupäivän aikana kuulemme alustuksia ja esimerkkejä venäläisen asiakkaan tarpeista, erottautumisesta ja 
asiakaslähtöisyydestä. Neljässä eri teemaryhmässä pääset pohtimaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa ratkai-
sumahdollisuuksia, joilla palveluita voidaan kehittää entistä paremmiksi venäläisille asiakkaille sopiviksi.   

Ohjelma: 

8.30 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 - 9.15 Tervetuloa ja teemaryhmien esittely
9.15 - 9.30 Venäläinen matkailija. Kehitysjohtaja Miikka Raulo, Jyväskylä Innovation, Matkailun ja elämys-

tuotannon osaamisklusteri (OSKE)
9.30 - 10.30 Teemaryhmäkeskustelut ja purku
10.30- 11.00 Kuinka erottautua markkinoilla? / Mikko Matveinen (Tam, IBDM), PKAMK
11.00- 12.00 Teemaryhmäkeskustelu ja purku
12.00- 12.30 Hyvät kehitysedellytykset ja yhteenveto
12.30 Tilaisuuden päätös

Keskustelujen lomassa tarjolla virvokkeita!

Teemaryhmät: 
- ostosmatkailu
- terveysmatkailu 
- kulttuurimatkailu 
- matkailuviestintä ja sähköisten ympäristöjen käyttö

Lisäksi tilaisuudessa esitellään tulevan syksyn kehitysprojekteja, koulutuksia, seminaareja. Jaossa myös oppaita 
ja julkaisuja.  

Tilaisuus on maksuton.
Ilmoittautumiset 20.8.2012 mennessä ulla.raty@pkamk.fi
Lisätietoja: http://aki.pkamk.fi

Tilaisuuden järjestää PKAMK:n hallinnoima ESR- rahoitteinen AKI- arkipäivän käyttäjät yritysten innovaatiotoiminnassa Living 
Lab- hanke yhteistyössä KareliaExpert matkailupalvelu Oy:n  sekä  Uusien yritysten perustamisen tukeminen yrityshautomo-
toimannalla(Tiedepuisto Oy)-,KAUPAKS (JosekOy) - , TG4NP- (Maakuntaliitto, PKAMK), Digiregion (PKAMK)-, Innovaatioas-
sistentti (PKAMK)-, ja Hyvinvointialan Living Lab (TAMK)- hankkeen kanssa. 

mailto:ulla.raty@pkamk.fi
http://aki.pkamk.fi/
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Alustajat 
 
Kehitysjohtaja Miikka Raulo (Jyväskylä Innovation Oy)  
 

Miikka vastaa mm. Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusterin (OSKE) palvelumuotoilun 
kokonaisuudesta, Russian Consumer Latent Needs -hankkeesta ja matkailun yritysverkostojen 
liiketoiminnan kehittämisestä Jyväskylän sekä Himoksen alueella. Aiemmin hän on toiminut erilai-
sissa matkailun, sisältötuotannon ja teknologian kehittämistehtävissä Lapissa, mm. rakentaen 
Suomen ensimmäisiä matkailun mobiilipalveluita.   
 
Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusteri (OSKE) auttaa matkailualan yrityksiä kasvamaan 

ja menestymään jatkuvasti muuttuvassa kilpailutilanteessa. Lisätietoja: www.experiencebusiness.fi 
 
 
Projektiasiantuntija Mikko Matveinen (PKAMK) 
 
 

Mikko on taiteen maisteri ja teollinen muotoilija (IDBM). Hän työskentelee Pohjois-Karjalan am-
mattikorkeakoululla Muotoilun ja kansainvälisen kaupan yksikössä palvelumuotoilun asiantunti-
jana tuote- ja palvelukehitysprojekteissa, kuten AKI- hankkeessa. Mikon erikoisosaamisaluetta 
on palvelutoiminnan kehittäminen, palveluiden tuotteistaminen, käyttäjälähtöinen kehittäminen 
sekä osallistavat suunnittelumenetelmät. Hän on myös kokenut toiminnallisten työpajojen suun-
nittelija ja fasilitoija. Nämä kyseiset työpajat ovat liittyneet muun muassa tuotteiden, palveluiden 
sekä markkinoinnin kehittämiseen yrityksille.  

 
 
 
Teemaryhmien koordinoijat: 
 
Ostosmatkailu 
 
Jaani Holma, projektipäällikkö, Kaupaks- hanke, JOSEK OY 
 
”KAUPAKS -hankkeen päätavoitteena on venäläismatkailijoille suunnattujen kysyntälähtöisten palvelutuotteiden 
ja palvelukonseptien luominen Joensuun seudulla.Projektin keskeinen tehtävä on JOSEK Oy:n johdolla organi-
soida yritysten, kehittämisorganisaatioiden ja kuntien välinen yhteistyö kaupan- ja palveluliiketoimintaympäristö-
jen kehittämiseksi. Pitkällä tähtäimellä luodaan toiminnalliset edellytykset kasvavalle asiakasvirralle Joensuun 
seudulla ja samalla myös koko maakunnassa.” 
www.josek.fi 

 
Terveysmatkailu 
  
Erkki Kelloniemi, projektipäällikkö, Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskus, Tampereen ammattikorkeakoulu:  

 
”Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskuksen tavoitteena on terveys-, hyvinvointi- ja luontomatkailutoimijoiden yh-
teen saattaminen ja Kaupin kansanpuiston luontomatkailumahdollisuuksien esille tuominen. Terveysmatkailu 
nähdään Pirkanmaalla nousevana markkinana ja Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskuksen näkökulmasta in-
tressi on terveysmatkailijoille tarjottavat luontomatkailupalvelut.” 
http://www.weto.projects.tamk.fi/ 
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Kulttuurimatkailu  
Timo Rui, projektipäällikkö,  TG4NP- hanke, Maakuntaliitto, PKAMK  
 
 ”TG4NP- hankkeen polttopisteessä on kulttuurimatkailu ja siihen liittyvien matkailukohteiden näkyväksi tekemi-
nen uuden teknologian avulla.” 
www.maakuntaliitto.fi   www.tg4np.eu 
 
 
 
Matkailuviestintä ja sähköisten ympäristöjen käyttö 
 
Elina Hartikainen, projektipäällikkö, DigiRegion- hanke, PKAMK  
 
DigiRegion järjestää koulutuksia, joiden teemoja ovat mm. digitaalisen liiketoiminnan mallit ja -
ansaintasuunnitelmat, sähköinen markkinointi- ja kaupankäynti, toimiminen kansainvälisillä markkinoilla sekä 
sopimuskäytännöt 
http://digiregion.pkamk.fi 
   
 
 
Teemaryhmien fasilitointi ja yhteenvedot:  
 
Living lab- operaattorit Saara Newton (muotoilija); Ulla Räty (KTM) 
lisätietoja:  http://aki.pkamk.fi 
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