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Lomalaidun ry/ ka

Vetovoimatekijät pakettiin

Miten kokoamme yhteen yksittäiset, nykyiset ja 
tulevaisuuden vetovoimatekijät riittävän näkyväksi, 
vaikuttavaksi ja houkuttelevaksi kokonaisuudeksi 

kotimaiselle vapaa-ajan matkailijalle?
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Kotimaan matkailun arvostuksen kasvu
Miten hyödynnämme?
- Ruoka
- Aitous ja alkuperä 

kiinnostavat
- Ekologisuus ja kestävät 

periaatteet
- Liikunnallisuuden nouseva 

trendi
-



- Kaveriporukat
- Kolme sukupolvea
- Kaikenkokoiset festarit, 

kisa- ja liikuntatapahtumat, 
lavatanssit 

- -

- Alueen elinvoiman ja 
elinkeinoelämän kasvu

Palvelutarjontaa kysyntään

Nousevien asiakasryhmien tavoittaminen

http://www.lomalaidun.fi/
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Arvio tulevasta kysynnästä, 9-12/2016
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Kotimaa

vapaa-ajan matkailun yksittäiset asiakkaat

vapaa-ajan matkailun ryhmät

yritys-/työmatkailun yksittäiset matkailijat

yritys-/työmatkailun ryhmät

Ulkomaat

vapaa-ajan matkailun yksittäiset asiakkaat

vapaa-ajan matkailun ryhmät

yritys-/työmatkailun yksittäiset matkailijat

yritys-/työmatkailun ryhmät

Arvio tulevasta kysynnästä 

5=kysyntä kasvaa merkittävästi 4=kysyntä kasvaa jonkin verran

3=kysyntä ennallaan/tasaisella tasolla 2=kysyntää jonkin verran

1=kysyntä vähäistä/vähenee



Neljä vuodenaikaa!

Lomalaidun ry/ ka

http://www.lomalaidun.fi/
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Varausajat lyhentyvät

Lomalaidun ry/ ka

Mitä se merkitsee yrittäjälle? Uhka, 
riesa vai mahdollisuus kasvuun?
Vuodenajat ja viikonloput antavat mahdollisuudet 
sesonkien lisäämiselle ja trimmaukseen

= Helppo, lähellä ja edullinen

http://www.lomalaidun.fi/


Monipuolinen paketti puhuttelevia 
vetovoimatekijöitä

Laadukas, turvallinen ja trendikäs 

Kehittynyt tarjonta, uudet ideat ja 
yhteistyö

• Selkeät viestit

http://www.lomalaidun.fi/


Monipuolinen paketti puhuttelevia 
vetovoimatekijöitä

• Hyvä sijainti, turvallisuus, rauhallisuus, persoonallisuus, peruspalvelut 
• Hyvät kulkuyhteydet, järvi ihan vieressä ja peruspalvelut kunnossa. 

• Rauhallinen kodinomainen majoituspaikka lähellä keskustaa, pihasta pidetään paljon ja voi mm 
grillata

• Luonnonrauha ja palvelutason arvostuksen nousu. Lähiruuan ja luomun arvostuksen 
lisääntyminen. Ulkomaanmatkailun uhat ja riskit. Kivat saunat.

• Puhdas luonto, erityisesti kirkkaat vedet, oma rauha, turvallisuus, hyvin 
hoidetut ja varustellut mökit, jouheva palvelu.

• Joustavuus, luonnon voimaannuttava vaikutus, pienen paikan turvallisuus, 
ympärivuotisuus, järven läheisyys, omistajan tavoitettavuus myös 
keskusteluun

http://www.lomalaidun.fi/


Monipuolinen paketti puhuttelevia 
vetovoimatekijöitä

Puhdas luonto, hiljaisuus, vuodenaikojen vaihtelu, turvallisuus

Rauhallisuus, norppa, lähiruoka.

Luonto ja hiljaisuus, puhdas uimavesi. Ei tarvita mitään suurta ja ihmeellistä, vaan linnun laulua ja 
laineiden liplatusta hyvin varustellussa mökissä, jossa on hyvät sängyt nukkua

Metsät aika käyttämätön voimavara tänä päivänä
Aitous, paikallisuus

Aitous, paikallisuus, oikeat luonnontilaiset metsät kiinnostavat ja metsämökkien 
kysyntä vilkastunut huomattavasti 

Aitous, jäljitettävyys, luotettavuus, hyvä laatu
Oma paikallinen kulttuuri ja sen esille tuominen
Aito Suomalaisuus

http://www.lomalaidun.fi/


Monipuolinen paketti puhuttelevia 
vetovoimatekijöitä

Luotettavuus, jatkuva kehittyminen ja uusien ideoiden 
käyttöönotto, cleantech

• Monipuolisuus, aktiviteetit, mukautuvuus, sijainti, järvet ja luonto, catering ja 
isäntä 

• Monipuoliset palvelut
• Alueen mukainen ruokakulttuuri, tyhjyys, tila, metsä, puhdas ilma, aidot 

ihmiset, hyvä palvelu. 

Perhevetoinen ravintola, lähiruoka, lähialueen muiden 
matkailuyrittäjien yhteistyö , ilman ja ympäristön puhtaus , 
hiljaisuus

http://www.lomalaidun.fi/


Tuotteiden kysyntä tulevaisuudessa

0 5 10 15 20 25 30 35

Huonemajoitus

Mökkimajoitus

Ruokapalvelut

Hyvinvointituotteet, mm. liikunta, hoidot, sauna

Aktiviteetit ja ohjelmapalvelut

Kootut valmispaketit (esim. majoitus, ruoka, aktiviteetit)

Jokin muu (mikä, lisää vastauksesi kysymykseen 10.)

Erittäin paljon Melko paljon Kohtuullisesti Melko vähän Vähän



Tärkeimmät asiakasryhmät kotimaan 
vapaa-ajan matkailussa

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Yksittäiset perheet ja pariskunnat

Ystävä- ja kaveriporukat

Bussiryhmät

Juhlavieraat, sukukokoukset yms.

Jokin muu (mikä, lisää vastauksesi kysymykseen 10.)

Erittäin tärkeä Tarkeä Melko tärkeä Ei lainkaan tärkeä



Uusiutumista ja yhteistyötä



Uusiutumista ja yhteistyötä



Kotimaan vapaa-ajan matkailun 
edistäminen

0 5 10 15 20 25 30

Yhteismarkkinointi ja myynti

Tuotteistetut matkailupaketit

Teemapäivät

Kampanjat kotimaan matkailun edistämiseksi

Jokin muu keino

Erittäin hyvin Melko hyvin Kohtalaisesti Jonkin verran Vähän



Uusiutumista ja yhteistyötä
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Kyllä maalla on mukavaa! Fiilistä!

Lomalaidun ry/ kaKiitoksia mielenkiinnostanne!

Persoonallisuus
Vieraanvaraisuus
Isäntä ja emäntä paikalla 

http://www.lomalaidun.fi/


Kuvilla sponsoroineet
www.lehmonkarki.fi

www.iloranta.fi

http://sarkijarvenmajat.fi/fi/

www.varjola.com

www.ilolanmaatila.fi

www.pukkilankartano.fi

Tiina Perämäki
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