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DiscOver55 on EU- hanke, jonka 
tavoitteena on herättää 
seniorimatkailijoiden (55+) kiinnostus 
projektin kohdealueisiin Italiassa, 
Itävallassa, Sloveniassa ja Suomessa. 
Kaikkia kohteita kuvaa hankkeen 
kantava teema ”Water for Wellbeing” – 
Hyvinvointia vedestä. 
 
DiscOver55 luo räätälöityjä 
matkailupaketteja yhteistyössä 
monipuolisten asiantuntijaryhmien 
kanssa – mukana on senioriryhmiä 
sekä matkailun asiantuntijoita, ja 
tutkimuslaitos, joka ottaa osaa ja 
osaamisellaan tukee projektin 

toteutusta. Hankkeelle on keskeistä myös paikallisten sidosryhmien, erityisesti pienten ja 
keskikokoisten matkailuyritysten ja matkanjärjestäjien, osanotto kaikissa neljässä kohteessa. Pk-
yritykset tuovat arvokasta tietoa eri alueiden tarjonnasta matkailutuotteen suunnittelua varten. Yksi 
hankkeen suurimmista haasteista on kohteisiin liittyvän tiedon vähyys, joten matkailuyritysten 
osanotto (kyselyihin vastaaminen, haastattelut, fokusryhmät) on ratkaisevan tärkeää. 
 
Hankkeen rahoittaa EU:n pk-yrityksiä tukevasta COSME-ohjelmasta, ja se toteutetaan 18 
kuukauden aikavälillä maaliskuusta 2016 elokuuhun 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Seniorimatkailu Euroopassa 

 
 
Euroopan mailla on vastassaan suuria väestönrakenteellisia haasteita, ja väestön ikääntyminen – 
jopa 25 prosentin koostuessa 55–80-vuotiaista - lienee niistä haastavin. Toisaalta demografiset 
muutokset tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia matkailualalle. 
 
Eläkeikäisten merkitys matkailualalle kasvaa. Heillä on yhä enemmän vapaa-aikaa, ja he ovat usein 
terveempiä ja varakkaampia kuin aiemmat sukupolvet. Erityisesti turistikausien ulkopuolella, 
eläkeläiset, joiden on mahdollista suunnitella lomansa joustavasti, tuovat huomattavia 
mahdollisuuksia matkailualalle. Tähän panostaminen auttaa tasoittamaan kausivaihtelun aiheuttamia 
haasteita ja kannustaa talouskasvua ja työpaikkojen syntymistä. 
 
 
Euroopan komissio on vuoden 2009 Calypso-hankkeesta lähtien rahoittanut useita seniorimatkailun 
hankkeita edistääkseen kansainvälistä matkailua hiljaisilla kausilla. Lisätietoa Eurooppalaisista 
seniorimatkailuhankkeista löytyy osoitteesta http://www.ecalypso.eu ja COSME-hankkeen sivuilta 
http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/index_en.htm 
 
Yksi näiden hankkeiden tärkeimmistä päämääristä oli selvittää ja määritellä, mitä seniorimatkailijat 
vaativat kohteilta. Tämä saavutettiin laaja-alaisilla kyselytutkimuksilla, joissa kerättiin tietoa 
kohderyhmän ikärakenteesta, sukupuolesta, matkailutottumuksista, ja siitä, miten he järjestävät ja 
suunnittelevat lomansa. Kävi ilmi, että seniorimatkailijat (55+) järjestävät suurelta osin lomansa itse 
(50 %). Kohteen valinnassa tärkeiksi nousevat luonnonympäristö, paikallinen kulttuuri, 
hotellimajoitus, turvallisuus, siisteys ja terveydenhoito, kuten lääkärinpalvelut. Huomiota kiinnitetään 
myös ruokaan ja viiniin sekä terveyteen ja hyvinvointiin. Uskonnollisilla tekijöillä ja liikunta-
aktiviteeteilla sen sijaan ei ole yhtä paljon painoarvoa. 
 
Aiemmat projektit pilotoivat tuotekehitystä, kuten ohjenuoria ja seniorimatkailupaketteja, 
seniorimatkailijoille suunnattuja erityisehtoja ja laadun varmennuksia, ja senioreille tähdättyjen 
markkinointistrategioiden, esimerkiksi verkkoalustojen ja tarjouskorttien, kehittämistä. 
 
 
Vuoden 2015 ohjelmahaussa Euroopan Komissio vahvisti olevansa sitoutunut sesonkien 
ulkopuolisen matkailun kasvattamiseen ja seniorimatkailijoiden kannustamiseen EU:n sisäiseen 
matkailuun. DiscOver55 rakentaa aiempien hankkeiden pohjalta kohderyhmälle suunnattuja 
innovatiivisia matkailutuotteita ja markkinointikeinoja. 
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DiscOver55-matkakohteet 

 

Kaikille DiscOver55-kohteille yhteistä ovat veden läheisyys ja vihreä ympäristö. Näiden pohjalta 

yhdistäväksi teemaksi valittiin ”Water for Wellbeing” – Hyvinvointia vedestä.  

 

Monte Pisano on pieni keskikorkuinen 

vuoriryhmä Italian Toscanan pohjoisosissa. Se 

koostuu seitsemästä kunnasta, joihin kuuluvat 

San Giuliano Terme, Calci, Vicopisano, Buti, 

Capannori, Lucca ja Vecchiano. Monte Pisanon 

pieni alue tunnetaan sen kauniista luonnosta 

jota ihminen on vuosisatojen kuluessa 

muokannut, sen miedosta ilmastosta, 

paikallisten vieraanvaraisuudesta, maaseudun 

rauhallisesta elämäntahdista ja maataloudesta. 

 

 

Vulkanlandin matkailualueella Itävallan Steiermarkissa on 

runsas matkailutarjonta kylpylä- ja wellness-palveluista 

urheiluaktiviteetteihin kuten vaellukseen, sauvakävelyyn ja 

pyöräilyyn sekä esimerkiksi sightseeingiin ja 

ruokakulttuuriin. Alueelle on myönnetty European 

Destination of Excellence (EDEN) -palkinto, ja seudulla on 

vahva matkailuala. 

 

 

Izola on 16 000 asukkaan pieni kaupunki Adrianmeren 

rannalla. Sen miellyttävä Välimeren ilmasto ja hyvin 

säilynyt ja eloisa keskiaikainen kaupunki tekevät siitä 

suositun matkakohteen. Matkailijat voivat tutustua Izolan 

kauniisiin maisemiin kävellen, pyörällä tai hevosen 

selässä. 

 

 

 



 

Vesi on keskeinen elementti Saimaan alueen 

viitekaupunkina toimivan Savonlinnan maisemissa. 

Saimaa tarjoaa houkuttelevan ympäristön 

lomanviettoon ja vapaa-ajan aktiviteetteihin, ja 

Savonlinna on sen reittien risteyskohdassa. Kaupunki 

tunnetaan kylpylöistä, wellbeingistä ja 

kuntoutuspalveluista, sekä tietenkin Olavinlinnasta, 

joka on maailman pohjoisin keskiaikainen linna. 

 

 

 

Tapahtumat  

DiscOver55 Savonlinnan matkailufoorumissa 20.4.2016 

Savonlinnan matkailufoorumi on vuosittainen kohtaamispaikka Savonlinnan seudun 

matkailuyrittäjille. Tämän vuoden teemoja olivat ruoka, luonto ja wellness sekä kestävä turismi. 

Yrittäjiä kohdattiin foorumin Matkailutorilla, jolla DiscOver55:lla oli pöytäpaikka. 

 

DiscOver55:n esittely Palazzo Boccellan infopäivässä 29.4.2016 

 

DiscOver55 esiteltiin infopäivässä 
29.4. San Gennaron Palazzo 
Boccellassa Italiassa. Infopäivän 
päämääränä oli tavoittaa Capannorin 
kaupungin yrityksiä, järjestöjä ja 
laitoksia jotka tarjoavat palveluja 
senioreille, ja lisäksi esitellä ETIS 
(European Tourism Indicator System), 
matkakohteiden kestävän kehityksen 
arvioinnin järjestelmä, jonka Euroopan 
komissio kehitti ja jota DiscOver55-
hanke käyttää myös kohteiden 
arvioinnissa. 

 



 

Hankkeen yhteistyökumppanit 

Hanketta koordinoi italialainen Timesis Ltd – Montepisano DMC, jolla on kokemusta 
hankkeenjohdosta ja –valvonnasta. (http://www.montepisano.travel/en) 

SiTI Higher Institute on Territorial Systems for Innovation on voittoa tavoittelematon 
tutkimusjärjestö, jonka Torinon teknillinen yliopisto ja pankkisäätiö Compagnia di San Paolo 
perustivat vuonna 2002. (http://www.siti.polito.it/en)  
Gefas Steiermark on voittoa tavoittelematon seniorijärjestö Itävallan Grazissa. Järjestö edistää 
tietoisuutta aktiivisen ikääntymisen tärkeydestä. (http://www.generationen.at/en)   
ZDUS on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö johon kuuluu 503 paikallista seniorijärjestöä ja yli 
233 000 jäsentä kaikkialta Sloveniasta. (http://www.zdus-zveza.si/en) 
Capannorin kunta toteuttaa Monte Pisanon alueella talous-, ympäristö-, sosiaali- ja 
kulttuurikäytäntöjä paikallistasolla. (http://www.comune.capannori.lu.it/node/23)  
Savonlinnan Yrityspalvelut Oy on paikallinen kehitysyhtiö, joka kehittää Savonlinnan alueen 

yrityselämää ja matkailua. (http://www.savonlinnanyrityspalvelut.fi/en) 
Spirit of Regions on matkanjärjestäjä Steiermarkin osavaltiossa, ja kokenut hankkeensuunnittelija 
ja –toteuttaja. (http://www.spiritour.at/en)  

 

 
DiscOver55-internetsivut  

Lisätietoa löydät DiscOver55-projektin nettisivuilta osoitteesta www.discover55.eu 
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