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Euroopan maiden väestötilastoissa on tapah-
tumassa suuria muutoksia, ja niistä kenties 
haastavin on väestön ikääntyminen: jo 25 
prosenttia kansalaisista ovat 55-80-vuo-
tiaita. Mutta väestön muutokset tuovat 
mukanaan myös uusia mahdollisuuksia 
matkailualalle.
Eläkeikäisillä on yhä enemmän vapaa-aikaa 
ja he ovat terveempiä ja varakkaampia kuin 
aiemmat sukupolvet. Lisäksi he ovat matkus-
tustyyliltään joustavampia ja matkustavat 
myös lomakausien ulkopuolella. Heidän 
osuutensa matkailuasiakkaista on merkittävä 
ja sitä kannattaa käyttää hyödyksi matkailun 
kausiluontoisuuden luomien haasteiden 
lievittämiseen sekä talouskasvun tukemiseen 
ja työpaikkojen luontiin.
Vuoden 2009 Calypso-hankkeesta lähtien 
Euroopan komissio on rahoittanut useita 
seniorimatkailun hankkeita tukeakseen kan-
sainvälistä turismia sesonkien ulkopuolella.
Tämän käsikirjan tekemistä valvoi hank-

keeseen osallistunut itävaltalainen GEFAS 
STEIERMARK -järjestö.
 GEFAS on vuonna 1991 perustettu tuottoa 
tavoittelematon järjestö, jonka päämääränä 
on luoda tietoisuutta aktiivisesta ikäänty-
misestä seniorien elämänlaadun parantami-
seksi. Järjestö tukee monenlaisia yhteisöllisiä 
hankkeita mm. elinikäiseen oppimiseen, 
aktiiviseen kansalaisuuteen, sukupuolten 
tasa-arvoon, liikuntaan sekä terveyteen 
ja sukupolvien väliseen kommunikaatioon 
liittyen. GEFAS ajaa seniorien asiaa mm. 
politiikan alalla yhteistyössä sekä järjestöjen 
että kohderyhmiensä kanssa.
Vuosina 2016-2017 toteutettu DiscO-
ver55-hanke tähtää innovatiivisen, 
kansainvälisen senioreille räätälöidyn mat-
kailutuotteen luomiseen. Sen kohderyhmänä 
ovat EU-alueen seniorit ja kohteina on neljä 
aluetta neljässä EU-maassa (Italiassa, Slove-
niassa, Itävallassa ja Suomessa).  Kehiteltyjen 
matkailupakettien teemana on “hyvinvointia 

vedestä” sekä elämysmatkailu, kuten 
kulttuuriin tutustuminen, taide, perinteiset 
käsityöt ja makuelämykset. Paketit on 
suunniteltu seniorimatkailijoille, joiden 
yleisterveys on hyvä ja jotka ovat valmiita 
käyttämään matkailuun keskivertomäärän 
tai siitä enemmän rahaa. Kestävä kehitys on 
otettu hankkeessa huomioon. 
Projektia johtaa Timesis Ltd - Montepisano 
DMC, hankehallinnoinnin ja matkanjär-
jestämisen alan keskikokoinen yritys, 
yhteistyössä Capannorin kunnan (Italia), SiTI 
Higher Institute on Territorial Systems for 
Innovation -tutkimusjärjestön (Italia), voittoa 
tavoittelemattoman GEFAS STEIERMARK 
-järjestön (Itävalta), Spirit of Regions 
-incoming-toimiston (Itävalta), voittoa 
tavoittelemattoman ZDUS-seniorijärjestön 
(Slovenia) ja Savonlinnan Hankekehitys Oy:n 
(Suomi) kanssa.

joHdanto
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Pilottitutkimus
2.1 Tutkimus ja arviointi 
Hankkeen neljästä kohdealueesta tehtiin ennakkoarviot tukemaan erityisesti seniorimatkai-
lijoille suunnatun tuotteen kehittämistä1. Kansainvälinen arviointiryhmä tutustui kohteisiin 
- Italian Monte Pisanoon, Itävallan Vulkanlandiin, Slovenian Izolaan ja Suomen Saimaaseen 
- ja teki niistä arviot. Ryhmän matkojen päämääränä oli arvioida alueiden mahdollisuuksia 
seniorimatkailun alalla ja tutustua hyviin käytäntöihin seniorimatkailutuotteiden räätälöimiseksi 
kohderyhmälle. Arvioinnissa käytettiin joitain indikaattoreja kestävän johtamisen E.T.I.S. 
(European Tourism Indicator System)2 -mittaristosta. Kohteille annettiin suositukset tämän 
arvioinnin perusteella. 

1 Laatuvaatimus ja -suositusraportti, SiTI, 2016
2 Eurooppalaisen matkailun kestävän johtamisen mittaristo (ETIS)  
http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en
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Monte Pisano on pieni keskikorkuinen 
vuoriryhmä Italian Toscanan pohjoisosissa 
Pisan ja Luccan kaupunkien välissä vain 
viiden kilometrin päässä Pisan kaltevasta 
tornista.

Alueen monimuotoiseen maisemaan kuuluu 
niin pengerrettyjä oliivilehtoja, mäkiä, metsiä 
kuin vuoriakin. Monte Pisanon pieni alue 
tunnetaan sen kauniista luonnosta, jota 
ihminen on vuosisatojen kuluessa muokan-
nut, sen lauhkeasta ilmastosta, paikallisten 
vieraanvaraisuudesta, maaseudun rauhalli-
sesta elämäntahdista ja maataloudesta.

Toscanan alueella on seitsemän kuntien 
kanssa yhteistyössä perustettua suojeltua 
luontoaluetta, joita voi tutkia ne läpäisevällä 
polkuverkostolla kävellen tai pyörällä.   Not-
tolinin ja Medicin akvedukteja myötäilevä 
Veden tie –matkareitti vie kävelijän Luccasta 
Pisaan kahden akveduktin reittiä mukaillen. 
Nämä vesilinjat ovat vuosisatojen ajan kuljet-
taneet vettä kaupunkeihin Monte Pisanon 
molemmilla puolilla.  Seudulla on myös 
kuumia lähteitä ja 1600-luvun rakennuksissa 
sijaitsevia historiallisia kylpylöitä.

2.2 Kohdealueet
Kaikkien neljän matkailupaketin kehittelyssä vesi pidettiin keskeisenä teemana, sillä veden 
läheisyys on yhteistä kaikille kohdealueille. Sillä on alueilla perinteisesti suuri merkitys ja se 
kuuluu erottamattomasti niiden matkailutarjontaan.

Monte Pisano, Italia
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Vulkanland, Itävalta
Itävallan Steiermarkissa sijaitsevalle 
Vulkanlandin seudulle on myönnetty 
European Destination of Excellence (EDEN) 
-titteli. Seutu tukee matkailua aktiivisesti, 
ja se tarjoaa runsaan matkailuvalikoiman 
kylpylä- ja wellness-palveluista urheiluaktivi-
teetteihin kuten vaellukseen, sauvakävelyyn 
ja pyöräilyyn sekä esimerkiksi sightseeingiin 
ja ruokakulttuuriin.

Vulkanlandin terveyskylpylät sijaitsevat 
keskellä vehreää, koskematonta luontoa. 
Alueen luonnon ja paikalliskulttuurin rikkaus 
yhdessä luovat täydellisen ympäristön 
mielen ja kehon rentoutumiselle ja virkistyk-
selle. Vesi, ja etenkin maanalainen vesi, on 
keskeinen tekijä Vulkanlandin maisemissa ja 
toimii avaintekijänä alueen brändissä. Alueen 
tuliperäinen maaperä lupaa matkailijoille 
maanalaista voimaa.
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Izola, Slovenia
Izola on 16 000 asukkaan pieni kaupunki 
pohjoisen Adrianmeren rannalla.  Sen miel-
lyttävä Välimeren ilmasto ja hyvin säilynyt ja 
eloisa keskiaikainen kaupunki tekevät siitä 
suositun matkakohteen. Matkailijat voivat 
tutustua Izolan kauniisiin maisemiin kävellen, 
pyörällä tai hevosen selässä.

Vedellä on kaupungille suuri merkitys. 
Menneinä aikoina meri toi kalastajille ja 
heidän perheilleen ruoan ja elannon, ja 
nykyään se elättää myös turismin kautta.   

Mutta Izolassa on muutakin nähtävää kuin 
meri – sen puistoissa kasvavat ja kukoistavat 
Välimeren kasvit, joita ruokkivat alueen 
makeanveden lähteet. Ne nousevat maan 
alta alueen kaivoihin ja suihkulähteisiin.

Merivedestä pääsee nauttimaan uudella 
tavalla Hotel Delfinissä. Sen lämpimät 
merivesialtaat ja lääkeyrttipuutarha vesihoi-
toineen tarjoavat matkailijoille elämyksiä ja 
rentoutusta.
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Saimaa, Suomi
Saimaa on Euroopan neljänneksi suurin 
järvi. Sen lukuisat saaret ja rannat tarjoavat 
miellyttävän ympäristön lomanvietolle ja 
vapaa-ajan aktiviteeteille.

Wall Street Journal laski Saimaan maailman 
viiden parhaan järvikohteen joukkoon 
vuonna 2015, ja Savonlinnan Oopperajuhlat 
lasketaan yhdeksi maailman viidestä huip-
puoopperafestivaalista. Savonlinnassa on 
paljon seniorimatkailuun liittyvää asiantunte-

musta ja kokemusta.

Vesi on Savonlinnan maisemissa pääosassa, 
sillä kaupunki sijaitsee Saimaan vesireittien 
risteyskohdassa ja suuri osa siitä sijaitsee 
saarilla. 

Savonlinna tunnetaan kylpylöistään, 
wellbeingistä ja kuntoutuspalveluista, sekä 
tietenkin Olavinlinnasta, joka on maailman 
pohjoisin keskiaikainen linna.
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saimaa 
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Vulkanland 
| Itävalta

| izola 
Slovenia

monte Pisano | 
Italia

asenteita ja mieltymyksiä, odotuksia ja 
matkustustottumuksia. Näistä tiedoista, 
kuten seniorien kunnosta ja kiinnostuksen 
kohteista, voi olla hyötyä palveluntarjoajille 
ohjelmatarjonnan suunnittelussa. Matkan 
aikana koematkailijat täyttivät päivittäin 
kyselyn päivän ohjelmasta. Näissä oli kysy-
myksiä retkistä, viihdepuolesta ja ruoka-
tarjonnasta. Oppaat syöttivät vastaukset 
päivittäin sähköiselle lomakkeelle. Matkan 
jälkeen teetettiin loppukysely, jossa tutkittiin 
mm. odotusten täyttymistä ja koematkailijoi-
den yleistä tyytyväisyyttä matkaan.

Koematkailijoiksi valittiin kaikista maista 
yhteensä 56 senioria, 14 jokaisesta. Heidät 
rekrytoivat viisi järjestöä: Auser (Italia), SCA, 
Eläkeliiton Savonlinnan yhdistys (Suomi), 
GEFAS (Itävalta) ja ZDUS (Slovenia).  Koe-
matkailijoiksi valittiin henkilöitä, jotka olivat 
yli 55-vuotiaita ja kykenivät kävelemään 
tauotta vähintään 30 minuuttia ja koko-
naisuudessaan vähintään tunnin päivässä. 
Ryhmiin otettiin vähintään viisi kummankin 
sukupuolen edustajaa ja enintään yksi 
pariskunta. Jokainen koematkailija sitoutui 
täyttämään matkan varrella kysymyslomak-
keita ja vastaamaan loppukyselyyn matkan 
jälkeen.

Tuloksia tarkastellessa on otettava huo-
mioon, että 56 testaajan otos on sangen 
pieni. Tutkimusta ei voida yleistää koko 
kohderyhmään, mutta sillä saatiin silti 
arvokasta tietoa kohderyhmän mahdollisten 
prioriteettien ja toiveiden kirjosta. 

Jokaisen ryhmän mukana kulki koko matkan 
ajan yksi opas, joka auttoi koematkailijoita 
kommunikaatiossa ulkomailla ja teetti näillä 
asiaankuuluvat päivittäiset kyselylomakkeet. 
Tulososiossa käsitellään tarkemmin sitä, 
kuinka oppaat toimivat tärkeässä roolissa 

auttaen senioreja vaikeissa tilanteissa näiden 
äidinkielellä ja johtaen ryhmää. 

Suomen ryhmä testasi Italian Monte Pisanon 
matkailupakettia ja Italian ryhmä puolestaan 
vieraili Saimaalla. Samoin itävaltalaiset 
kävivät Slovenian Izolassa ja slovenialaiset 
Itävallan Vulkanlandissa. Jokaisen ryhmän 
matka kesti noin kuusi päivää ja ne rahoi-
tettiin hankkeen budjetista. Pilottimatkat 
tehtiin loka-marraskuussa 2016. 

Kuten usein pilottitutkimuksissa, pilotti-
matkojen tulokset eivät välttämättä täysin 
vastaa kohderyhmän lopullista kokemusta. 
Osasyynä tähän ovat pilottitutkimuksen 
erityisen hyvät resurssit ja olosuhteet. 
Palveluntarjoajat kiinnittivät koematkailijoi-
hin erityistä huomiota, matkan eteen nähtiin 
vaivaa ja se oli luonnollisesti hankkeen 
rahoittama. Oppaan läsnäolo auttoi onnis-
tuneen matkailukokemuksen luomisessa 
ja oppaiden käyttöä suositellaankin myös 
lopputuotteessa.

Koematkailijat täyttivät pilottimatkan aikana 
useita kyselylomakkeita. Valintakyselyissä 
kerättiin biografisia tietoja, joiden perusteel-
la koematkailijat valittiin. Alkukysely teetet-
tiin matkan alussa. Siinä selvitettiin seniorien 

2.3 Toteutus
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tulokset

3.1 Yleistietoa koematkailijoista
Osallistujien keskimääräinen ikä oli 68,2 vuotta. Tämä on melko korkea ikä verrattuna muihin 
EU:n rahoittamiin tutkimuksiin. 900 seniorin ESCAPE-kyselytutkimuksessa1 suurin osa osal-
listujista oli 55-65-vuotiaita. Koematkalle osallistuneiden ikäjakauma on tarkoitustaan varten 
erinomainen, sillä matkailun haastavuus alkaa keskimäärin nousta seitsemännenkymmenennen 
ikävuoden paikkeilla. Matkailupakettien tarjoajien on tärkeä tuntea tämän kohderyhmän 
tarpeet.

Koeryhmän jäsenet olivat tottuneita ulkomaanmatkailijoita. Viidestäkymmenestäkuudesta 
osallistujasta vain kuusi ilmoitti matkustavansa harvemmin kuin kerran vuodessa ja keskimäärin 
osallistujat olivat käyneet viimeisten kolmen vuoden aikana ulkomailla 5,6 kertaa. Slovenia-
laiset olivat innokkaimpia matkailijoita: heidän keskiarvonsa oli 9,3 matkaa viimeisten kolmen 
vuoden aikana.

1  ESCAPE -  European Senior Citizens’ Actions to Promote Exchange in tourism,  
http://www.escape2europe.eu/sites/default/files/ESCAPE_Deliv6_ReportNeedsInterests.pdf, (2017-04-10) 

http://www.escape2europe.eu/sites/default/files/ESCAPE_Deliv6_ReportNeedsInterests.pdf
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Pilottitestiin osallistuvat seniorit arvioivat itsensä sosiaalisiksi ja 
luonnosta ja historiallisista nähtävyyksistä kiinnostuneiksi. Lisäksi 
he olivat kiinnostuneita uuden oppimisesta, ja näiden mieltymysten 
mukaisesti he arvioivat matkailuvalinnoissaan tärkeimmäksi kriteeriksi 
mahdollisuuden tutustua eri maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin. 
Testaajat odottivat matkalta eniten uusia ja avartavia kokemuksia. 
Sen lisäksi he olivat kiinnostuneita nähtävyyksistä, tietopainotteisista 
kohteista kuten museoista, sekä luonnosta ja maaseutumaisemista. 
Yksittäisistä kohteista seniorit arvioivat museot kiinnostavimmiksi. 
Kuten testaajien sosiaalisesta luonteesta voi olettaa, he arvostivat 
laulu- ja tanssiaktiviteetteja ja pitivät kommunikaatiota eri kielillä 
hyvin tärkeänä.

Matkatyypeistä kaikkein vähiten suosiota saivat rentouttavat matkat. 
Täysihoitopaketit eivät myöskään kiinnostaneet testaajia. On kuiten-
kin pidettävä mielessä, että tutkimuksen otos oli pieni, joten tämä ei 
välttämättä kerro kaikkea kohderyhmästä. Yleisesti vapaa-ajan aktivi-
teeteista vähiten suosittuja olivat lauta- tai muut pelit sekä shoppailu 

- neljäsosa osallistujista piti niitä erittäin tärkeinä, neljäsosa ei kovin 
tärkeinä. Kysyttäessä matkan ohjelmasta, shoppailusta kiinnostuneita 
oli vielä vähemmän. Neljäsosa senioreista ei pitänyt sauna- ja kyl-
pylätarjontaa kovin tärkeänä, mutta suurempi osa vastaajista piti sitä 
erittäin tärkeänä.

Vain 15 vastaajista oli kiinnostunut luovuuspainotteisesta matkasta, 
vaikka suurin osa oli kiinnostunut luovista aktiviteeteista vapaa-ajal-
laan ja matkailun yhteydessä. Kiinnostusta luovuuteen siis oli, mutta 
se ei ollut riittävä peruste matkakohteen valinnassa.

Tulokset näyttävät, että uudet kokemukset ovat senioreille tärkeitä 
matkailussa. Rentoutuminen ja täysihoitopaketit eivät ole kovin suo-
sittuja. Kuten monet muutkin EU-alueen tutkimukset ovat todenneet, 
seniorit haluavat olla aktiivisia ja oppia uutta2. Eniten he tahtovat 
viettää aikaa perheen ja ystävien seurassa, käydä uusissa paikoissa ja 
“ottaa kaiken irti” vapaa-ajastaan3.

2  Ageing population and tourism: socially determined model of consumer 
behaviour in the Senior Toursim segment, Nikitina and Vorontsova, 2015.
3  New opportunities for the tourism market: senior tourism and accessible 
tourism, Alén, 2012.

Kuva 1: Alkukysely - Matkojen pääpaino 3.2 Koematkailijoiden asenteet ja odotukset
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Kuva 4: Alkukysely - Koematkailijoiden 
kiinnostuksen kohteet

Huomionarvoista alkukyselyn tuloksissa 
on myös se, että harvat vastaajista pitävät 
erityisesti senioreille räätälöityä matkaa 
tärkeänä. Koematkailijat antoivat itsevarmoja 
vastauksia suunnitelmien joustavuuteen, 
terveydenhoidon tärkeyteen ja matkatava-
roiden kuljetusapuun liittyviin kysymyksiin. 
He pitävät kuitenkin selkeitä matkailujär-

jestelyjä sekä riittäviä taukoja ohjelmassa 
tärkeinä. 

On tärkeää huomioida, että esteettömyys 
senioreja varten ei vastaa aina esteet-
tömyyden yleistä määritelmää. Yleensä 
esteettömyydellä tarkoitetaan ramppeja ja 
pyörätuolien tarvitsemaa tilavuutta. Koemat-

kan osallistujat sen sijaan pystyivät kaikki 
kiipeämään jonkin verran portaita kaiteen 
avulla, jos sitä varten oli tarpeeksi aikaa. Kun 
seniorit pyritään ottamaan huomioon, onkin 
tärkeää kiinnittää huomiota heidän erityisiin 
tarpeisiinsa, jotka voivat poiketa muista 
esteettömyyttä tarvitsevista ryhmistä.

Kuva 5: Alkukysely - Matkaohjelman sisältö
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Kuva 6: Seniorien tarpeet 1

Kuva 7: Seniorien tarpeet 2

Kuva 8: Seniorien tarpeet 3
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3.3 
Koematkailijoiden 
arviot kohteista
Kaikki osallistujat antoivat matkalle koko-
naisuudessaan hyvin positiivisen arvion. 
61 % arvioi matkan erinomaiseksi, 29 % 
hyväksi. 64 % vastasi, että voisi suositella 
vastaavaa matkaa parhaalle ystävälleen. 
Päivittäisissä kyselylomakkeissa ja loppu-
kyselyssä oli avoimia kysymyksiä, jotka 
mahdollistivat vapaan kritiikin ohjelman, 
majoituksen ja matkajärjestelyjen hyvistä 
ja huonoista puolista. Eri ryhmien ohjelmat 
olivat luonnollisesti erilaisia, mutta niillä 
oli yhteinen teema ja rakenne. Matkojen 
pääpainona olivat hyvinvointia vedestä 
-teema sekä elämysmatkailu. Seuraavana 
tiivistelmä jokaisesta kohteesta saaduista 
kommenteista. 

Izola, Slovenia
Itävaltalainen ryhmä viihtyi hyvin Slovenian 
matkalla ja nautti ohjelmasta. Matka Piranin 
kaupunkiin ja Izolan tutustumiskierros sekä 
vierailut Hrastovljen kirkossa ja tutustumis-
käynti maatilalla eläimineen ja oliivimaistiai-
sineen olivat suosituimmat aktiviteetit. 

Kritiikkiä saatiin ohjelman tiukasta aikatau-
lusta ja suunnitelmien nopeista muutoksista. 

Monte Pisano, Italia
Suomalaisen ryhmän lempikohteita olivat 
Luccan kaupunki, luostari, Pisan kalteva torni 
ja oliivitarha. Positiivista palautetta annettiin 
ryhmän hyvästä yhteishengestä. Ryhmä 
arvosti leppoisaa tahtia ohjelmassa. Liikaa 
kävelemistä ja taukojen puutetta kritisoitiin. 
Huonosta säästä oli harmia myös suoma-
laisille, etenkin sateesta kävelykierroksen 
aikana.

Lake Saimaa, Suomi
Italialainen ryhmä arvosti ohjelmassaan 
eniten käyntejä Olavinlinnassa ja metsä-
museo Lustossa, lounasta matkaoppaan 
mökillä, iltaohjelmaa ja risteilyä Saimaalla. 
Erittäin positiiviseksi koettiin tutustuminen 
suomalaisiin italianopiskelijoihin, joka täytti 
toiveita sosialisoinnista paikallisten kanssa 
ja oman kielen käyttämisestä matkalla. 
Kiitosta saivat osakseen myös suomalaisten 
ystävällisyys, sekä sauvakävely ja kävelyretki 
järven rannalla.  

Ruokatarjonta (mm. tuoreus, lämpötila 
ja vaihtelevuus) aiheutti ryhmässä jonkin 
verran tyytymättömyyttä. Kritiikkiä aiheutti-
vat myös museokäynnin ja kulttuuriohjelman 
tiukat aikataulut.

Vulkanland, Itävalta
Slovenialainen ryhmä piti ohjelmassa eniten 
vierailuista Vulcanon prosciuttotehtaalla, 
Zotterin suklaatehtaalla, Kornbergin linnassa 
ja geologisessa museossa. Kävelyretki met-
sässä, käynti joulumarkkinoilla, laulutapah-
tuma kaupungintalolla ja käsityöpaja saivat 
myös suosiota osakseen. Hyvän vastaanoton 
saivat myös sosiaaliset aktiviteetit, kuten 
paikallisten johtama meditaatiotunti.

Valituksia tuli huonosta säästä - sateesta 
liukkaat polut vaikeuttivat välillä liikkumista. 
Lisäksi kritiikkiä saivat hätätilavalmius 
metsäkävelyn aikana ja ristiriitaiset tiedot 
viimeisen matkaillan kohtaamispaikasta. Yksi 
koematkailijoista kritisoi myös ruokalistojen 
ja TV-ohjelmien yksikielisyyttä. Positiivista 
palautetta keräsi kahvilassa tavattu slovenia-
lainen tarjoilija. 
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3.4 Lopputulokset Kuva 9: Loppukysely - Matkan pääpaino

Päivittäisissä kyselyissä annettiin paljon 
tilaa avoimelle kritiikille päivän kohteista 
ja ohjelmasta sekä vapaille kommenteille. 
Kaikkien ryhmien lempiaktiviteeteiksi 
nousivat paikallisten tapaaminen ja maan 
tapoihin tutustuminen sekä lyhyet kävelyt 
luonnossa ja erilaiset nähtävyydet. Koemat-
kailijat arvostivat uusia kokemuksia, joita 
matka tarjosi. Ryhmien hyvä yhteishenki ja 
matkaoppaiden ja ohjaajien ammattitaito 
saivat myös kiitosta osakseen. Kommenttien 
aiheet vastaavat laajalti koematkailijoiden 
alkukyselyssä ilmoittamia kiinnostuksenkoh-
teita -  kommunikaatiota, luontoa, uuden 
oppimista ja nähtävyyksiä.

Yllättäen muutamat aktiviteetit, joita seniorit 
eivät alkukyselyn perusteella pitäneet kovin 
tärkeinä, kuten liikunta ja luovat ohjelmat, 
saivat matkalla hyvin positiivisia arvioita. 
Tätä selittää kenties koematkailijoiden 
avoimuus ja kiinnostus uusiin kokemuksiin. 
On myös huomioitava, että ohjelmassa 
ylimääräisenä lisänä tarjotut aktiviteetit 
voivat saada luonnostaan positiivisempia 
arvioita. Ne tarjoavat matkailijoille yllätyksel-
lisyyttä ja tunteen siitä, että heille tarjotaan 
jotain erityistä.
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Kuva 10: Loppukysely - Matkan tavoitteet  Kuva 11: Loppukysely - Kiinnostuksen kohteet
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Puuttuvat vastaukset kuvissa 9-11: “Ei 
vastausta” on valittu, jos ohjelmaan ei ole 
kuulunut vastaavaa aktiviteettia.

Vaikka koematkailijat olivat aktiivisia, itse-
näisiä ja itsevarmoja, esteettömyyspuutteet 
aiheuttivat silti heille vaikeuksia. Kritiikkiä 
annettiin portaiden määrästä, liukkaista 

lattioista ja hissien puutteesta. Pitkät 
kävelymatkat, tiukka aikataulu ja taukojen 
riittämättömyys koettiin myös ongelmiksi. 
Vastaukset kysymyksiin terveydenhoitopal-
velujen saatavuudesta majoituspaikoissa ja 
terveydenhuollosta sairaus- tai hätätilanteis-
sa kertovat seniorien monenlaisista toisis-
taan poikkeavista tarpeista. Suurella osalla 

koematkailijoista ei ollut tarvetta tällaisille 
palveluille, koska heidän yleisterveytensä 
oli hyvä. Osa vastaajista ilmaisi kuitenkin 
tyytymättömyyttä tarjontaan. Tärkeä syy 
tähän oli varmasti tiedon puute tarjolla 
olevista palveluista. 

Kuva 12: Loppukysely - Terveydenhoitopalvelut

Senioreille on erityisen tärkeää kommunikaatio 
omalla kielellä ja paikallisten matkaoppaiden 
ymmärrettävyys.

Koeryhmän odotukset kommunikaatiosta 

eri kielillä olivat korkeat ja loppukyselyssä 
esiintyikin jonkin verran tyytymättömyyttä 
kielitarjontaan. Kritiikkiä annettiin erityisesti 
informaation (kuten kylttien ja esiteiden) 
ja viihdetarjonnan (kuten TV) puutteesta 

seniorien äidinkielellä. Kuten yllä mainittiinkin, 
seniorit arvostivat erityisesti mahdollisuuksia 
puhua äidinkieltään paikallisten (kuten Itäval-
lassa tavatun slovenialaisen tarjoilijan) kanssa.

Kuva 13: Alkukysely - Kommunikaatio eri kielillä
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Kuva 14: Loppukysely - Kommunikaatio eri kielillä
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Seniorien äidinkieltä 
puhuva opas
Seniorimatkailijat saavat parhaan mahdol-
lisen kokemuksen, jos heidän mukanaan 
kulkee alusta alkaen opas, joka puhuu heidän 
äidinkieltään. Vaikka tämä nostaa matkan 
hintaa, se on äärimmäisen hyödyllinen 
palvelu joka auttaa senioreja matkustamaan 
turvallisin mielin. Oppaat voivat vastata 
matkailijoiden tarpeisiin välittömästi. He 
auttavat kielimuurin ylittämisessä ja voivat 
jäädä tukemaan apua tarvitsevia matkailijoita 
muun ryhmän jatkaessa ohjelman mukaan. 
Heistä on apua myös matkatavaran kuljetuk-
sessa ja sairaustapauksissa. Oppaan läsnäolo 
poistaa monia matkailun pieniä hankaluuksia 
ja esteitä. Seniorimatkailijoille on tärkeää, 
että matkalla on mukana joku, jonka puoleen 
he voivat kääntyä ongelmatilanteissa. 
Oppaan läsnäolo takaa heille, etteivät he 
joudu kohtaamaan yksin haastavia tilanteita, 
kuten liian kuormittavia aktiviteetteja tai 
odottamattomia terveysongelmia.

Informaatiotarjonta 
seniorien äidinkielellä
Kohderyhmä arvostaa suuresti mahdollisuut-
ta tutustua matkakohteeseen ja ohjelmaan 
etukäteen. Matkan suunnittelu on heille 
osa nautintoa. Seniorit haluavat tietää 
etukäteen mm. kohdemaan kulttuurista, 
tavoista ja perinteistä sekä ruokakulttuurista. 
He tutustuvat kohteeseen mielellään myös 
kuvien kautta.

Käytännön tiedot kohteesta ovat myös 
tärkeitä. Tietoa kävelymahdollisuuksista 
(luonnonympäristössä), matkaetäisyyksistä, 
esteettömyydestä ja majoituspaikkojen 
palvelutarjonnasta arvostetaan. Seniorit 
tarvitsevat näitä tietoja valmistautuak-
seen matkaan. He haluavat tietää, mitä 
haasteita on syytä odottaa. Kohderyhmä 
tarvitsee enemmän taukoja ja tasaisemman 
päivärytmin kuin nuoremmat matkailijat 
(mm. terveyssyistä), ja he ovat vähemmän 
joustavia. Tieto ruoka-ajoista ja siitä, 
millaista ruokaa matkalla on tarjolla, auttaa 
välttämään pettymyksiä.

suosituksia matkailun 
sidosryHmille

Kohtaamiset 
paikallisten kanssa ja 
kielimuurin ylitys 
Kohderyhmälle on tärkeää pystyä käyttä-
mään omaa äidinkieltään. Matkaoppaiden 
olisi parasta puhua samaa kieltä kuin mat-
kailijat, ja kielitaitoisen avustajan läsnäolo on 
tärkeää myös majoituspaikoissa.  Esitteitä ja 
muuta tietoa on oltava tarjolla useammalla 
kielellä.

Pienen matkasanakirjan kokoaminen 
voi parantaa matkailijoiden kokemusta. 
Tärkeiden termien kuten ruokalajien, yleisten 
merkkien, nähtävyyksien ja fraasien selit-
täminen kohderyhmän äidinkielellä tekee 
liikkumisesta vieraskielisessä maassa miel-
lyttävämpää.  Tämä helpottaa matkailijoiden 
itsenäistä tutustumista matkakohteeseen ja 
luo heille hyviä kokemuksia.  

Matkailijoiden 
kiinnostuksen 
kohteiden huomioon 
ottaminen
THankkeeseen osallistuneet seniorimat-
kailijat olivat kiinnostuneita erityisesti 
paikallisten tapaamisesta ja tutustumisesta 
näiden elämäntapoihin, tapakulttuuriin ja 
perinteisiin. Tätä toivetta toteuttavat akti-
viteetit, kuten kohtaamiset kaikenikäisten 
paikallisten kanssa, olivatkin hyvin suosittuja. 
Kulttuurien kohtaaminen synnyttää luonnol-
lisesti keskustelunaiheita ja yhteiset aktivi-
teetit ovat myös hyviä ohjelmanumeroita. 
Tällaiset kohtaamiset koetaan innoittaviksi ja 
koskettaviksi, ja niistä syntyy kenties matkan 
mieleenpainuvimpia muistoja. Kohderyhmä 
on myös erityisen kiinnostunut kohteen 
luonnosta ja maisemista.

Huomattavasti vaihtelevampaa palautetta 
saatiin koematkan liikunta- musiikki- ja 
kädentaito-ohjelmista. Tällaiset aktiviteetit 
sopivat paremmin valinnaisiksi lisäohjelmiksi 
kuin osaksi koko ryhmän perusohjelmaa. 
Valinnanvapaus aktiviteeteissa antaa 
matkailijoille mahdollisuuden luoda omiin 

kiinnostuksen kohteisiinsa paremmin 
sopivan ohjelman.

Kokemukseen vaikuttaa se, onko valinnais-
ten ohjelmien sisältö tiedossa etukäteen. 
Jos matkailijoiden kiinnostuksen kohteista 
kysytään etukäteen tai valinnat ovat valmiita 
ennen matkaa, valinnaisista osistakin saattaa 
tulla heille vain osa matkaohjelmaa. Matkan 
motivaationa on tahto kokea jotain uutta, ja 
valmistelemalla lisäohjelmat hyvin, järjestäjät 
voivat motivoida matkailijat kokeilemaan 
jotain sellaista, jota nämä eivät yleensä 
valitsisi. Tällaiset uudet kokemukset voivat 
olla avartavia ja luoda matkailijoille uusia 
kiinnostuksen kohteita.

Slovenialainen ryhmä oli ilmaissut kyselyissä 
vain vähäistä kiinnostusta luovaan ohjel-
maan, mutta he antoivat erityisen positiivista 
palautetta aktiviteetista, jossa he pääsivät 
tekemään adventtikransseja.
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Ohjelman luominen 
yhteistyössä paikallisten 
yritysten ja yhteisöjen 
kanssa
Yhteistyö paikallisten instituutioiden, 
kouluttajien, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa 
voi parhaimmillaan luoda lisää kohtaamisia 
ja kommunikaatiota paikallisten ja ulkomaa-
laisten matkailijoiden välillä. Matkailijoille 
on erityisen arvokasta tutustua paikallisen 
kulttuurin tapoihin niin arjessa kuin juhlassa-
kin. Keskustelua syntyy helposti esimerkiksi 
erilaisista ruokakulttuureista.

Erittäin hyödylliseksi voi osoittautua 
yhteistyö paikallisten yritysten tai yhteisöjen 
kanssa, joilla on yhteys matkailijoihin kielen, 
kulttuurin tai kansallisuuden kautta. Tällaiset 
yhteydet auttavat kielimuurin ylittämisessä 
ja matkailijoiden kulttuurin huomioon 
ottamisessa.

Kohderyhmään vetoava 
mainonta
“Seniorimatkailu” on sana, jota on käytettävä 
varoen. Hankkeen kohderyhmälle markki-
noidessa on otettava huomioon, että tämän 
ikäluokan terveydessä ja yleiskunnossa on 
suuria eroja. Mainonnassa on tärkeää tuoda 
selkeästi esille matkan pääpaino - esimer-
kiksi, onko kyseessä liikunnallinen matka vai 
rentoutusloma.

Senioreja kohdellaan usein vaikeasti liikkuvi-
na ja apua tarvitsevina. Se ei kuitenkaan ole 
koko totuus - seniorit ovat kiinnostuneita 
uusista kokemuksista ja haluavat matkoiltaan 
kohtaamisia paikallisten kanssa. He eivät 
ole kiinnostuneita passiivisesta kulutuk-
sesta, vaan haluavat aktiivisesti tutustua 
matkakohteisiinsa ja käyttää aikaa niiden 
tutkimiseen. He tuntevat tarpeensa (kuten 
tietyt päivärutiinit esim. lääkkeiden takia), 
mutta eivät halua tulla kohdelluksi silkki-
hansikkailla. He ovat itsenäisiä ja haluavat 
säilyttää itsenäisyytensä, eivätkä välttämättä 
koe kuuluvansa seniorikohderyhmään. 
Tämän takia matkapakettien markkinoiminen 

senioreille räätälöityinä ei välttämättä vetoa 
kohderyhmään.

Seniorien tarpeet, kuten luotettavat 
järjestelyt, on siitä huolimatta tärkeää ottaa 
huomioon. Liian fyysisesti rankkoja aktivi-
teetteja on syytä välttää. Pakettien pääpai-
nona kannattaa pitää erilaiset nautinnot ja 
mieleenpainuvien kohtaamisten ja elämysten 
luominen.
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