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DiscOver55-matkailutuotteet ovat valmiiina 
myytäviksi!

Neljä DiscOver55-matkohdetta: Montepisano, Vulkanland,  Lake Saimaa
(Savonlinna) ja Izola.

Tuotetestauksen ja analyysin pohjalta kehittäjätiimi on viimeistellyt 
hankkeessa mukanaolevien kohteiden tuotetarjontaa ja valmistellut 
tuotteiden kaupallistamista.

Tuotetestauksesta laadittiin kattava raportti, joka perustuu n. 60 
vastaajalta kerättyihin tietoihin. Yhteenvetona palautteesta voidaan 
todeta, että yleensä ohjelmat oli laadittu liian tiiviksi, jolloin lepotauoille ei 
jäänyt aikaa ja aikataulupaineet haittasivat kokemusta. Projektitiimi päätti
sen vuoksi eriyttää tarjontaa siten, että on mahdollista valita neljän 



temaattisen kokonaisuuden välillä kussakin matkakohteessa. Tämä 
auttaa karsimaan sisältöä väljempien aikataulujen saavuttamiseksi. Näin 
voidaan paremmin palvella seniorimatkailijakohderyhmää. Teemat ovat:

Historia ja kulttuuri

Luonto ja ulkoilma-aktiviteetit

Musiiikki ja tanssi

Käsityöt ja askartelu

Valmiit tuotepaketit esitellään toukokuussa 2017 jolloin ne julkaistaan 
hankkeen nettisivuilla ja niiden kaupallistaminen matkanjärjestäjien 
kanssa voi alkaa. Tuotteita esitellään kotimaisilla ja kansainvälisillä 
messuilla ja matkailutapahtumissa.

DiscOver55 päätösseminaari



Osallistujia DiscOver55-projektin käynnistystapahtumassa Italiassa, 
huhtikuu 2016.

Kun hanke kallistuu loppuaan kohti, partnerit valmistautuvat järjestämään
loppuseminaarin, jossa esitellään tulokset ja suunnitellaan yhdessä 
sidosryhmien edustajien kanssa tuotteiden kaupallistamista.

Kansalliset loppuseminaarit järjestetään seuraavasti:

- 23.6. 2017 Montepisanossa (Pisa, Italia)

-5 2017 Vulkanlandin matkailualueella (Kärnten, Itävalta)

- 8.6. 2017 Savonlinnassa 

Projektipartnerit yhdistävä kansainvälinen loppuseminaari järjestetään 
Izolassa Sloveniassa 3.7. 2017. Sinne paikalle tulee EU:n komission 
edustajia ja matkailuelinkeinon ja eläkeläisjärjestöjen edustajia eri 
maista.
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Seniorimatkailutuotteiden testaus ja johtopäätökset

Hankkeen puitteissa järjestettiin syksyllä 2016 neljä tuotetestausta – yksi 
jokaisessa osallistuvassa maassa (Italia, Itävalta, Slovenia, Suomi). 
Pilottitestauksissa valikoitu testiryhmä osallistui matkalle ja 
suunniteltuihin ohjelmapalveluihin ja arvioi tuotteita kokonaisuutena. 
Kuhunkin testiryhmään kuului 14 henkilöä. Maat muodostivat parit siten 
että italialaiset ja suomalaiset testasivat toistensa tuotteita. Samoin 
Slovenia ja Itävalta muodostivat parin.

Matkalla olevat tuutorit keräsivät tietoa osallistujilta kyselylomakkeella 
sekä matkan alussa että lopusssa. 

Profilointikysely



Yhteenveto

 Kaikki Itävalta Suomi Italia Slovenia

Yhteensä 56 14 14 14 14

ikä (keskiarvo) 68,2 69,1 68,6 67,9 67,2

Naiset 35 (63 %) 9 8 9 9

Miehet 21 (37 %) 5 6 5 5

Matkan alussa tehdystä kyselystä voitiin päätellä seuraavaa: 

Seniorit arvostavat näköalojen katselua, uusien asioiden kokemista ja 
luonnonläheisyyttä. Siten, heidän suhtautumisensa matkustamiseen on 
ehkä perinteisempi kuin muilla segmenteillä: Nähtävyyksien katselu sekä
historiaan ja kulttuuriin tutustuminen ovat haluttua ohjelmaa. Senioreita 
kiinnostavat kohdemaa, ihmiset, tavat ja kulttuuriin tutustuminen. 
Oppimisen näkökulma voi olla tuotteessa mukana.

Erityisesti senioreiden kohdalla on huomioitava, että heille on tärkeää 
että matka ja saapuminen kohteeseen on hyvin järjestetty ja ryhmällä on 
omakielinen opas. Myös majoituksen laatu ja retket maaseudulle ja 
luontokohteisiin ovat arvostettuja.

Joitakin ryhmäkohtaisia havaintoja:

Itävaltalaisia miellytti Sloveniassa erityisesti retki Piraniin sekä 
kaupunkiopastus Izolassa. Matkan kohokohtia oli myös käynti 
Hrastovlejen kirkossa  sekä vierailu maatilalla maistamassa oliiveja.  
Ongelmallisiksi koettiin tiukka kiertokäynnin aikataulu ja pitkä kesto. 
Myös hotellin esteettömyyttä huoneiden osalta kritisoitiin. Ohjelman 
viimehetken muuntelu paikan päällä jakoi mielipiteitä.



Itävaltalaisryhmän mielestä Izolaa ja Sloveniaa voi suositella 
seniorimatkailukohteena. Ilmapiiri oli miellyttävä ja ohjelma monipuolinen.
Nähtävyydet esiteltiin perusteellisesti. Oppaat ja hotellihenkilökunta olivat
ammattitaitoisia.

Runsas ohjelma jakoi mielipiteitä. Toiset olisivat kaivanneet väljempää 
aikataulua ja pidempiä lepohetkiä. Jotkut olisivat toivoneet enemmän 
kulttuuri- ja liikuntaohjelmaa. Majoitustiloissa kaivattiin enemmän 
esteettömyyttä tukevia ja turvallisuutta lisääviä rakenteita – esimerkiksi 
hälytyskytkintä suihkuun. Opastus omalla kielellä (saksa) oli myös 
puutteellista. Ljubljanan rautatieasemaa arvioitiin sopimattomaksi 
seniorimatkalaisille ja lähtöpäivän ohjelma koettiin hätäiseksi.  

Slovenialaiset nauttivat Itävallan Kärntenin ohjelmassa käynneistä 
kohteissa Vulcano factory, Zotterin tuotantolaitokset, Kornbergin linna ja 
geologinen museo. Mieleenpainuvaa ohjelmassa olivat myös kävelyt 
metsässä, joulumarkkinat ja yhteislaulu kaupungintalolla. Sosiaalinen 
ohjelma kuten mietiskelyharjoitukset Helgan ja Joosefin kanssa sekä 
käsityöpaja olivat myös suosiossa. 

Slovenian people enjoyed the following program highlights most: Vulcano
factory, Zotter Manufacture, Kornberg castel , a geological museum, a 
walk in the forest, visiting the advent market and singing in the city hall. 
Also a Handcraft workshop was highly appreciated as well as social 
activities, like meditation exercises when visiting meeting Helga and 
Joseph. Huono sää haittasi ohjelmaa ja vierailu Kapfsteinin linnaan oli 
vaikea polun liukkauden vuoksi. Metsäkävelyn turvallisuusvälineistö 
koettiin puutteelliseksi ja vierailussa kaupungintalolle oli epäselvyyksiä 
tapaamispaikan suhteen. 

Yhtä osallistujaa haittasi että kaikki ruokalistat, esitteet ja TV-kanavat 
olivat saksankielisiä. Slovenialaisen tarjoilijan tapaaminen kahvilassa oli 
jäänyt mieleen. Pääosin osallistujat olivat tyytyväisiä sijaintiin, 
monipuoliseen ja mielenkiintoiseen ohjelmaan ja ryhmän toimintaan 
sinänsä. Retkiohjelman kohdevalinnat ja toteutus saivat kiitosta. Myös 
paikallisten ystävällisyys ja hyvät järjestelyt miellyttivät osallistujia.

Jotkut olisivat toivoneet enemmän valinnanvaraa ja enemmän 
mahdollisuuksia tavata paikallisia. Muutamat kohteet olivat mm. 
liukkauden takia vaikeapääsyisiä. Jaetussa ohjelmassa olleet 
ristiriitaisuudet ja tulkinnanvaraisuudet aiheuttivat epävarmuutta ja 
epämukavuutta.



Suomalaisryhmä nautti matkaohjelmastaan täysin siemauksin. Siihen sisältyivät
vierailu Luccassa, luostarisssa, Pisan kalteva torni ja oliiviviljelmällä käynti. 
Ryhmän hyvää yhteishenkeä arvostettiin. Ryhmä toivoi että retkillä olisi 
miellyttävä kiireetön tunnelma. Kielteistä palautetta tuli siitä kun jouduttiin 
kävelemään pitkiä matkoja eikä ohjelmassa ollut lepotaukoja. Ulkoilma-
aktiviteetteja haittasivat aika-ajoin huonot sääolosuhteet. 

Suomalaisia matkaohjelmassa miellyttivät erityisesti käynti Pisassa, 
Calcin luostari ja käynti Luccan kaupungissa. Oppaat ja yleinen hyvä 
henki saivat myönteistä palautetta. Majoitusta kaupunkien ulkopuolella 
kritisoitiin samoin kuin siirtymäkuljetuksia. Ryhmä kaipasi enemmän 
mahdollisuuksia tavata paikallisia senioreita, paikallista musiikkia ja 
ostosmahdollisuuksia. Retki Pisaan kärsi huonosta säästä. Hotellissa 
olisi toivottu enemmän vaihtelua ruokalistaan.

Savonlinnassa vierailleet italialaiset nostivat huippukokemuksina esille käynnin 
Olavinlinnassa, metsämuseo Lustossa sekä oppaan kesämökillä. Myös risteily 
Saimaalla oli jäänyt mieleen samoin kuin tapaaminen italiaa opiskelevan naisen 
kanssa. Omaa kieltä puhuvan tapaaminen mahdollisti tutustumisen 
suomalaisten elämäntapaa ilman kielimuuria. Myös sauvakävelyohjelma järven 
rannalla sai kiitosta. Negatiivista palautetta tuli ruoasta (vaihtelun vähäisyys, 
tuoreus, lämpötila), museokäynnin hätäisyydestä ja kulttuuriohjelman 
vähäisyydestä.

Maa ja ystävälliset ihmiset olivat kokonaisuudessaan positiivinen 
kokemus. Matkaa pidettiin hyvin järjestettynä ja uudenlaisena 
mielenkiintoisena kokemuksena. Ystävällinen ja vieraanvarainen ilmapiiri
Savonlinnassa oli jäänyt osallistujien mieleen samoin luonto ja 
tapaamiset paikallisten ihmisten kanssa. Joidenkin mielestä matka 
kohteeseen (Suomeen) oli liian pitkä. Toivottiin myös enemmän 
italiankielistä opastusta ja oppaita.

Kaikkiaan erimaalaisista vastaajista 61 % piti matkaansa erinomaisena, 
29 % melko hyvänä ja 9 % ei vastannut kysymykseen. Päiväohjelma piti 
erinomaisina 72 % vastaajista ja 27 % mielestä ne olivat tyydyttäviä. 
Ensimmäinen ja viimeinen päivä saivat yleensä paremman arvosanan. 



64 % oli valmis suosittelemaan matkaa ystävälleen. Kiitosta saivat 
erityisesti ryhmien tuutorit, jotka ohjasivat ryhmää projektin puolesta.

Loma Saimaalla

18. – 23.10. 2016

14 hengen Italialaisryhmä saapui tuutorin johdolla DiscOver55-projektin 
Savonlinnan testimatkalle lokakuussa 2016.

Innokas ryhmä lähti Firenzestä aikaisin aamulla Lufthansan lennolla 
testaamaan Savonlinnan tuotteita. Ryhmän hyvä henki alkoi muotoutua 
jo lentokoneessa.

Helsingistä tultiin Savonlinnan Porvoon kautta. Porvoossa vierailtiin 
kirkossa ja tehtiin kävelykierros vanhassa kaupungissa. 

Saapuminen Savonlinnaan oli 18:30 illalla ja ryhmä majoittui Spahotel 
Casinolle.

Ryhmäkuva Spahotel Casinon sisäänkäynnin edessä.



Ensimmäisenä päivänä Savonlinnassa meidät otti hoiviinsa kello 10 
aikaan Savonlinnan virallinen opas Timo Auvinen, joka on myös 
paikallisten oppaiden yhdistyksen puheenjohtaja. Timo Auvinen opasti 
ryhmän kaupunkikävelylle ja vierailulle Olavinlinnaan selostaen 
historiallisia syitä miksi Olavinlinna oli aikoinaan rakenettu. Linnan lähellä
tapasimme italiaa puhuvan naisen, joka vei meidät kierrokselle linnaan. 
Kaikki ryhmäläiset pääsivät linnan tornin huipulle nauttimaan 
järvinäköaloista. Linnavierailun jälkeen seurasi käynti Riihisaaren 
maakuntamuseossa Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksessa. 

Iltapäivällä ryhmä vieraili kielikoulu italiankurssilla kertomassa 
kotikaupungistaan Pisasta ja keskustelemassa opiskelijoiden  - kuuden 
italiaa opiskelevan naisen – kanssa. Kielenopettaja Liisa Kärkkäinen oli 
iloinen että pystyi tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuuuden puhua italiaa
ja testata kielitaitoaan.

Savonlinna Toursin omistaja Päivi Ruuskanen vei ryhmän 
kamarimusiikkikonserttiin, joka oli ryhmälle tavallisuudesta poikkeava 
hieno kokemus.

Koska kolmas päivä oli vapaapäivä, ryhmän italialainen tuutori Giancarlo 
järjesti halukkaille kävelyretken hotellin lähisaarille. Kaikki osallistujat 
nauttivat retkestä, joka oli vaatimustasoltaan helppo ja tarjosi 
mahdollisuuden tutustua järviluontoon.



Sauvakävelyä Saimaan rannoilla.

Päivi yllätti ryhmän tarjoamalla mahdollisuuden osallistua iltapäivällä 
suomalaiseen viihdeshowhun, joka oli hyvin ammattimaisesti toteutettu. 
Vaikka ohjelma oli suomenkielinen sitä oli esiintyjien taidon vuoksi 
nautinto seurata.

Neljäntenä päivänä ohjelmassa oli vierailu metsämuseo Lustoon. 
Mukana Timo opasti asiantuntevasti. Hiljaisuuden huoneessa ja 
”aikakoneessa” vieraat saivat käsityksen siitä mitä metsäluonto 
merkitsee suomalaisille. Museovierailun jälkeen ryhmä siirtyi hotelli 
Kruunupuistoon, missä ohjelmassa oli sauvakävelyyn tutustuminen 
Punkaharjulla. Kävelyn jälkeen rentouduttiin ulkona terassilla 
makaamalla hiljaisuudessa makuupusseissa ja hengittäen harjun 



puhdasta ilmaa. Puhdas ja raikas ilma helpotti myös monien 
astmaoireita.  Lounaan jälkeen vierailtiin maailman suurimmassa 
puukirkossa Kerimäellä. 

Viides päivä oli ryhmälle mieleenpainuvin koska silloin päästiin 
näköalaristeilylle Saimaalle ja Päivi kutsui ryhmän kotiinsa tutustumaan 
suomalaiseen elämäntapaan. Pienen mökin pihalla Päivi järjesti 
pikniklounaan nuotiolla. Lounaaseen kuului muikkuja, savulohta, 
makkaraa sekä tietenkin hyvää viiniä ja olutta. Ryhmä rentoutui 
kodikkaassa ilmapiirissä tavaten Päivin ystäviä, jotka olivat tulleet 
auttamaan piknikin järjestelyissä. 

Risteily järvellä.



Päivin terassilla.

Viimeisenä päivä lähdettiin aikaisin aamulla kohti Helsingin lentoasemaa.
Ryhmä keskusteli vilkkaasti mahdollisuuksista kehittää tuotetta 
Savonlinnassa ja kaikki olivat sitä mieltä että Suomi on mielenkiintoinen 
ja helppo matkakohde myös italialaisille.
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