
 

 
Address Via Niccolini, 7  San Giuliano Terme (PI) Italy | Ph. +39 050 818800 ext 71 | discover55.eu 

 

 

 

 

 

UUTISKIRJE 

Iuku 5/2017 
 

 



 

DISCOVER55 SENIORIMATKAILUHANKKEEN 

PÄÄTÖSSEMINAARI SAVONLINNASSA’ 
  

Savonlinnan päätösseminaari oli jaettu kahteen osaan, josta ensimmäisessä esiteltiin 

hankkeeseen osallistuneet matkakohteet ja  -tuotteet seniorijärjestöjen edustajille. 

Osallistujat oli kutsunut kaupalliseksi operaattoriksi valittu Savonlinnan Matkatoimisto Oy, 

jota edusti tilaisuudessa Heli Kotro sekä hankkeen kansallinen koordinaattori Pellervo 

Kokkonen. Projektikoordinaattori Monia D’Amico (Timesis srl) kertoi lyhyesti hankkeen 

tavoitteista ja tuotesuosituksista. Izolas, Monte Pisanosta ja Vulkanlandista kunkin kohteen 

edustaja havainnollisti kohteen tarjontaa videolla ja esittele kehitetyn matkailutuotteen. 

Järjestöjen edustajat kävivät alustavaa keskustelua matkojen järjestämisestä kohteisiin. 

Iltapäivä oli varattu yritysten ja matkailunkehittäjien tapaamiselle. Tilaisuudessa käytiin 

keskustelua seniorimatkailun potentiaalista, jakelukanavista ja mahdollisuudesta tarjota 

palveluja senioreille sesongin ulkopuolella matkailukysynnän lisäämiseksi. Osallistujat 

keskustelivat myös 14-henkisen italialaisen testiryhmän kokemuksista ja sen pohjalta 

laadituista suosituksista. Projektikoorinaattori Monia D’Amico toi osallistujille koko 

projektin tason näkökulmaa. Osallistujat saivat mukaan tuotesuositusten pohjalta tehdyn ja 

suomeksi käännetyn käsikirjan. 

 



 

 SENIORIMATKAILUKONFERENSSI PUOLASSA 
Hopeisen matkailun konferenssi järjestettiin Pohjois-Puolassa Darlowosssa 6.-7. 

toukokuuta 2017. Järjestäjänä oli Darlowin alueorganisaatio, PROAge and Lodzin yliopisto. 

Konferenssi kokosi paikalle alueorganisaatioiden, palveluntarjojajien ja kuntien edustajia 

eri puolilta Puolaa. Mukana olivat myös EURAGin (Euroopan seniorijärjestö – European 

Federation of Older Persons) edustajat ja kansainvälisiä vieraita. 

EURAG on voittotuottamaton, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, jonka 

tavoitteena on edistää ikääntyneiden ihmisten elämän laatua, ja asemaa eri yhteiskunnan 

tasoilla. EURAG edistää erityisesti eurooppalaista koordinaatiota, yhteistyötä ja 

ajatustenvaihtoa jäsenenä olevien asianatuntija- ja palveluorganisaatioiden kesken sekä 

tarjoaa puitteet erilaisten toimintaryhmien ja yksittäisten asiantuntijoiden 

vuorovaikutukselle 

Alenka Ogrin (ZDUS, Slovenia) esitteli EURAGin jäsenenä myös DiscOver55-projektin 

toimintaa konferenssissa. Osanottajia kiinnostivat erityisesti hankkeessa tuotetestauksen ja 

arvioinnin kautta luodut suositukset sekä niiden pohjalta luodut senioreille sesongin 

ulkopuollella suunnatut edulliset matkapaketit. 

 



 

OTTEITA DISCOVER55-TUOTEKÄSIKIRJASTA 
Hankkeesta opittua ja suosituksia seniorimatkailutuotteen kehittelyyn 

Tämän käsikirjan tekemistä valvoi hankkeeseen osallistunut itävaltalainen GEFAS 

STEIERMARK -järjestö. 

GEFAS on vuonna 1991 perustettu tuottoa tavoittelematon järjestö, jonka päämääränä on 

luoda tietoisuutta aktiivisesta ikääntymisestä seniorien elämänlaadun parantamiseksi. 

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. 

Tulokset 

Yleistietoa koematkailijoista 

Osallistujien keskimääräinen ikä oli 68,2 vuotta. Tämä on melko korkea ikä verrattuna 

muihin EU:n rahoittamiin tutkimuksiin. 900 seniorin ESCAPE-kyselytutkimuksessa[1] suurin 

osa osallistujista 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. 

Koematkailijoiden asenteet ja odotukset 

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. 

http://www.discover55.eu/fi/2017/06/27/some-extracts-from-discover55-handbook/#_ftn1


 

Kuten testaajien sosiaalisesta luonteesta voi olettaa, he arvostivat laulu- ja 

tanssiaktiviteetteja ja pitivät kommunikaatiota eri kielillä hyvin tärkeänä. 

Huomionarvoista alkukyselyn tuloksissa on myös se, että harvat vastaajista pitävät 

erityisesti senioreille räätälöityä matkaa tärkeänä. Koematkailijat antoivat itsevarmoja 

vastauksia suunnitelmien joustavuuteen, terveydenhoidon tärkeyteen ja matkatavaroiden 

kuljetusapuun liittyviin kysymyksiin. He pitävät kuitenkin selkeitä matkailujärjestelyjä sekä 

riittäviä taukoja ohjelmassa tärkeinä. 

Tuotekäsikirja on ladattavissa viidellä kielellä ilmaiseksi DiscOver55-hankkeen verkkosivulta 

www.discover55.eu 

[1] ESCAPE – European Senior Citizens’ Actions to Promote Exchange in 

tourism,http://www.escape2europe.eu/sites/default/files/ESCAPE_Deliv6_ReportNeedsInt

erests.pdf, (10.4.2017) 

 

DISCOVER 55 LOPPUSEMINAARI 

MONTEPISANOSSA 
Perjantina 23 kesäkuuta järjesttiin Butissa Villa Mediceassa (Pisa) DiscOver55-hankkeen 

päätösseminaari Italian osalta. Järjestäjä oli Timesis srl Montepisanon alueorganisaatio 

yhteistyössä Capannorin kunnan kanssa. 

Päivän seminaarin aiheena olivat projektin tuloksena syntyneiden yli 55-vuotiaiden 

kohderyhmälle suunniteltujen matkailutuotteiden ja tuotesuositusten esitteleminen. 

Tuotteita oli suunniteltu osallistuvilla Saimaan alueella Suomessa, Izolassa Sloveniassa, 

Vulkanland (Steiermark) Itävallassa ja Monte Pisanossa Italiassa. Pisan alueella mukana oli 

seitsemän kuntaa: Buti, Vicopisano, Vecchiano, San Giuliano T., Pisa, Lucca, Capannori. 

Tilaisuuden kohderyhmänä olivat matkaluyritykset, paikallishallinto, matkailun sidosryhmät 

ja seniorijärjestö AUSER. 

http://www.discover55.eu/fi/2017/06/27/some-extracts-from-discover55-handbook/#_ftnref1
http://www.escape2europe.eu/sites/default/files/ESCAPE_Deliv6_ReportNeedsInterests.pdf
http://www.escape2europe.eu/sites/default/files/ESCAPE_Deliv6_ReportNeedsInterests.pdf


 

Butin pormestari toivotti osallistujat tervetulleiksi. Mukana olivat myös 

kuntayhteistyöjohtaja sekä Capannorin pormestari. Paikallinen matkailujohtaja Stefano 

Romagnoli esitteli Toskana kestävän matkailun ohjelmaa ja tavoitteita Monte Pisanon 

alueella. 

Projektikoordinaattori Monia D’Amico esitteli tuotetestausten tulokset ja kestävän 

matkailun mittareiden (ETIS) soveltamista tuotekriteereissä. ETIS-mittareiden luonnissa 

olivat mukaan Sara Levi Sacerdotti and Carlotta Guaragna (SiTI – Institute for Territorial 

Systems for Innovation.) 

AUSERin ja Montepisanon alueorganisaation edustaja Raffaella Nocchi kertoivat 

tuotetestauksen kokemuksista. Riccardo Marzi Capannorin kunnasta kertoi projektin 

viestinnästä ja työkaluista, joilla tulokset voidaan levittää laajemman yleisön ja yritysten 

hyödynnettäviksi vahvistamana Montepisanon kestävän matkailu kehittämistä. 

 

 

 


