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Elämysten Päijänne –hanke ja Elämysten
Päijänne II
•
•

•

Hallinnoija Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry
Yleishyödyllisiä kehittämishankkeita 
yritykset voivat hyödyntää tuloksia

1)

Kehittää Etelä-Päijänteen alueen
matkailu- ja retkeilypalveluita

2)

Vahvistaa alueen julkista kuvaa
retkeily- ja matkailukohteena
Lisätä eri toimijoiden välistä
yhteistyötä

Hyväksytyt kustannusarviot
• 149.200 € / Päijänne Leader ja Hämeen
3)
Ely- keskus (17.10.2011 -30.9.2013)
• 87.385 € / Päijänne Leader ja Hämeen
Ely –keskus (1.10.2013 – 31.7.2014)
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Elämysten Päijänne I -hankkeen tulokset
1) Retkeily- ja matkailupalveluiden
kehittäminen:

Kyselytutkimus Asikkalan, Padasjoen ja Sysmän
kuntien vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille sekä
matkailijoille alueen vapaa-ajan palvelutarpeista
yhteistyössä LAMK:in kanssa, vastaajia 336
 Lyhyt yhteenvetoraportti jaossa

•

”Ympäristöystävällisyys ja palvelun laatu” –
käsikirja matkailuyritysten käyttöön

1.





Vaellusreittien luokittelu Suomen Ladun
vaativuusluokittelun mukaan  Kelvenne ja
Pulkkilanharju, Kammiovuori, Päijätsalo, Päijänne
–Ilves ja Aurinko-Ilves
•
Yhteistyö Metsähallituksen ja kuntien vapaaaikatoimien kanssa  opasviitat uusittu
Päijänteen kansallispuistoon ja Aurinko –Ilvekselle
•
KV –markkinoille ”pääsy” vaatii luokitteluja
2. Teemoitettujen reittien toteuttaminen
Eteläisen Päijänteen helmiä –esite: sisältäen kuusi
retkeilyreittiä, kolme teemareittiä ja kuntien
käyntikohteet / nähtävyydet. Esite ladattavissa
www.visitpaijanne.fi –sivuilta tai noudettavissa kuntien
matkailuneuvonnoista.
Kieliversiot kustakin reitistä (englanti, saksa ja venäjä)

•
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Elämysten Päijänne I –hankkeen tulokset
2) Alueen kuvan vahvistaminen retkeily –ja
matkailukohteena:
•
•
•
•

•
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Uusi matkailuilme + logo
Imago–esite: pohjautuu Visit Finlandin
imagomarkkinoinnin teemaan: ”Silence, please”
(yhteismarkkinointi ja hanke)
Uusi messuilme (yhteismarkkinointi ja hanke)
Lehdistö – ja matkanjärjestäjävierailut
yhteistyössä Matkailun edistämiskeskuksen
kanssa: 2 x kiinalainen bloggari, brittiläinen ja
venäläinen artikkelitoimittaja:
www.visitfinland.com –portaaliin, 5
keskieurooppalaista matkanjärjestäjää, toukokuu
2013
Lisäksi mm. Suomen Luonto 7/2013 (artikkeli
Kammiovuoresta)

www.visitpaijanne.fi

•
•
•

Messut: Matka 2012, Matka 2013 ja Go Expo 2013 
esitteiden jako
www.visitpaijanne.fi –sivuille sisältöä (aiemmin
www.loma-paijanne.fi)
Oma YouTube –kanava:
www.youtube.com/user/lakepaijanne
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Elämysten Päijänne II –hankkeen tulokset
•

•

•
•

”Etelä –Päijänteen lintu – ja kukkatärpit” opas valmistunut
suomi / englanti  40 vesilintulajia ja 65 kukkaa: esite
ladattavissa www.visitpaijanne.fi –sivuilta sekä
noudettavissa kuntien matkailuinfoista.
”Eteläisen Päijänteen helmiä” –esitteestä on valmistunut
englanninkielinen versio: ”Highlights of Southern Lake
Päijänne”. Esite on ladattavissa www.visitpaijanne.fi –
sivuilta.
www.visitpaijanne.fi: koko sivusto uusittu: visuaalinen
ilme, tekninen alusta ja sisältö
Hanke osallistunut mm. seuraaviin tapahtumiin yhteistyössä
MEK:in, Lahti Region Oy:n ja Outdoors Finland Etelä –
hankkeen kanssa:
•
•
•
•
•
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Meet Finland – workshop, 15.1.2014, Helsinki
The Telegraph Outdoor & Adventure Travel Show 13.16.2.2014, Lontoo
Go Expo 2014 –messut, maaliskuu 2014
Silence, please – networking tilaisuus 27.5.2014, Valamo
Riihimäen Erämessut, kesäkuu 2014

www.visitpaijanne.fi

Kevät ja kesä 2014: toteutuneet matkanjärjestäjä –
ja mediavierailut:
•

•

•
•

19.5. Ming Pao Weekly – hongkongilainen toimittaja ja
valokuvaaja, kohteena Päijänne, Päijänteen
kansallispuisto, Villa Takila
11.-12.6. Sibelius –teemainen matkanjärjestäjävierailu
(Iso-Britannia), kohteena Lahden Seurahuone,
Sibeliustalo, Lehmonkärki
1.7. -6.7. Ramblers Worldwide Holidays (Iso-Britannia),
kohteena Asikkala, Padasjoki, Sysmä, Lahti, Evo
24.7. -27.7. Family Traveller –lehti (Iso-Britannia):
kohteena Padasjoki, Asikkala
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Lisätiedot: projektipäällikkö Anu Huusko, anu.huusko (at) visitpaijanne.fi, puh. 044-7533 590
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