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Ensimmäiset kehitystyöt
yrityksiin tehtiin
palvelumuotoillen, uusia
palveluja ja konsepteja
tuotteistaen. Brändäyksen
kehällä yritykset saivat
visuaalisen identiteetin lisäksi
tarinan ja identiteetin kirkkaasti
näkyviin.  

Digitaalisen markkinoinnin ja
näkyväksitekemisen
projekteissa otettiin digilokkia
ja loppukiri. Arvaatko kuinka
monta digitaalista välinettä
otimme haltuun kahdeksan
viikon aikana? 

Oikea vastaus on 28.



Koronaviruspandemia pysäytti käytännössä matkailun kokonaan ja
lähes kaikki alan työntekijät ovat lomautettuna. Musta joutsen synnytti
kuitenkin myös kultaisia munia: tätä 20 henkistä voimaryhmää ei olisi
ilman koronaa, 21 projektia olisi edelleen tekemättä ja monet matkailun
uudet tulevaisuudet muotoilematta. Yksi matkailumuotoilijoiden
taidoista on suunnata katse tulevaan, sinne jossa kuluttajakäyttäytyminen
on muuttunut ja synnyttänyt uusia kasvun mahdollisuuksia; ensin
lähimatkailun ympärille ja pian incoming-matkailuun, kun suomalaisen
puhtauden ja luonnon rinnalla "social distancing” on uusi
hyvinvointimatkailun valttikortti. Yksi suurimpia oivalluksia on kuitenkin
se kuinka tehokas ja konkreettinen työkalu matkailumuotoilu on kasvun
kehittämiseen muutoksessa. Meidät kaikki yllätti se miten laaja-alaisesti
sitä pystyykään käyttämään! Learning by doing, indeed.

Koronan kultaisia
munia

Editor-in-Chief

Projektit valmistuivat aina
kolmen matkailumuotoiljan
kärkiryhmissä ja ne kiihdytettiin
parviälyn voimin. Niinpä kaikissa
21:ssä projektissa on meidän
jokaisen sormenjälki. Tai
siivensipaisu.

J A S M I I N A  S A R I K O S K I

Matkailumuotoilijat se vasta on erikoinen heimo. 
Se syntyi koronan vaikutuksesta ja kasvoi 40:ssä
päivässä  vaikuttavaksi brändiksi, jonka keskeisiä
vahvuuksia ovat homma hoituu -asenne, osaamisen
jakaminen ja iloinen ronski rohkeus.  
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Heti alkuun kättelyssä teimme videon, jossa
yrittäjä joutui nopeasti kiteyttämään omat
arvonsa ja liiketoimintansa. Resursseja, luovuutta
ja tehtyä työtä on valtavasti, joten kiteytys ja
fokusointi on silloin erityisen tärkeää. Mitä
halutaan saada aikaan? 
Astuvansalmen Amatsoni ei ole tuote, jota
kannattaisi suurella rahalla lähteä viemään
eteenpäin. Korut ja pientuotteet ovat tyylikkäitä
ja mukavia, mutta niillä ei pysty elämään ilman
onnistunutta liittämistä tarinaan.
Matkailualan ammattilaisten arvio
potentiaalisesta kentästä, tuotteista ja 
 asiakaskokemuksesta on vahva. Siksi kokeiluun
käsissämme lähti taidenäyttely Nuolniemelle,
maailman pieninpään galleriaan ja
kyläkulttuurikeskukseen. Tuomme ne näykyviin
fyysisesti. sosiaalisesti ja digitaalisesti. Olemassa
olevin resurssein.

Astuvansalmen Amatsonin tarina
on kunnossa, mutta on vaikea
kasvaa piilossa ja ilman
verkostoja.
Digitaalisen näkyvyyden suunnitelma luovien
alojen yritykseen - eli digitalisaatiostrategiassa
päädyimme WorPress -pohjaiseen kevyeen
sivustoon ja Instagramiin. Molemmat saatiin
nopeasti käyttöön. Yrittäjälle sopii helppo, kevyt
ja visuaalinen päivittäminen.

On elintärkeää oppia käyttämään olemassa
olevia resursseja ja näkemään tuotteensa toisin.
Myös digitaalisesti. Näissä tiimimme kokeilu
onnistui erityisen hyvin. 
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Mä olen kameleontti ja moniosaaja kuten Anne Amatsoni!
Matkailu-Missioni on avata mielenmaisemaamme
ulkomaalaisille elämyksien tueksi. 

Miten kerrot suomalaisista, meidän peloista, toiveista,
unelmista, luonteestamme ulkomaalaisille? Miten päästät
matkailijan näkemään edes vilaukselta meidän
sielunmaisemaa? Miten annat hänen tulla ihosi alle,
rinnallakulkijaksi, ihmisyyden jakamisen nuotiotulelle? 

Miksi olemme tällaisia, kun olemme: mökeillä viihtyviä,
luonnossa pärjääviä, saunaa rakastavia, pakkasella sekä
kotiin käpertyviä että ihan väkisin lumitöihin ja hiihtämään
lähteviä? Miksi menemme itikoiden syötäviksi työleirille,
miksi rapsuttamaan vaivaista yrttimaata? Mikä saa
suomalaisen ottamaan viinaa (liikaa?) ja miksi puhumme
niin vähän - paitsi puhelimessa! Ja Covid Social Distancing!

Keinoina?  tuunaaminen yksilöllisen tunnekokemuksen
syventämisen ja yhteisöllisen jakamisen suuntaan?
Virtuaalisten luontokokemuksien tekemisen opettelu?
Ikiaikainen nonverbaalinen viestintä ? 

SUOMALAISUUDEN SIELUSSA VAHVAT VETOVOIMATEKIJÄT

25 vuotta tapahtumatuotannon asianatuntijana, tuhansia
yritystapahtumia ja mukana tuotantotiimeissä
asiantuntijana messuja ja jäähallikonsertteja myöten
Viisi vuotta aktiivista työtä musiikin ja taiteen
terveysvaikutusten parissa.
Käytännön matkaoppaus alkoi 15-vuotiaana - tuli pesti
australialaisen perheen tulkiksi Savonlinnan saareen
Tunnen niin kulttuuristen ryhmäsovellusten maailmaa
kuin myös teknisten ratkaisuiden konsepteja AR- ja VR-
maailmoiden osalta
Tiimin esiintymisen sparraaminen ja ilmaisun tukeminen
on osaamisalueeni ytimessä
Uusien matkailusovellutusten ja -innovaatioiden
muotoilu

OSAAMINEN & INTOHIMOT & JUURET

@JuusoH
YHTEYSTIEDOT

linkedin.com/in/juuso-happonen-85053211

Kuopio

Kuvataiteilija Anne Mäkeläinen sai inspiraationsa
esihistoriallisista kalliomaalauksista ja erityisesti
Astuvan akaksi. Teklan, Innis, Elif, Toorum ja Asor
ovat Mäkeläisen luomia Astuvan amatsoneja,
muinaisia savolaisia, jotka ovat valmiina
ilmestymään ihmisten keskuuteen erilaisissa
tapahtumissa. Joskus amatsonit valtaavat
estradin isolla joukolla, kuten vuonna 2007,
jolloin Ristiinan kesäteatterissa kantaesitettiin
musiikkinäytelmä Astuvan amatsoni. Sen teksti
perustui Mäkeläisen ja Hilkka
Lappalaisen tekemään kirjaan. Amatsonit ovat
vierailleet Itävallassa ja Saksassa, Suomi-asemalla
järjestetyssä luovien alojen vientitapahtumassa.
Kotiseudullaan hahmot odottavat vielä lopullista
läpimurtoaan.

Anne Mäkeläinen on kuvataiteilija, koruntekijä ja
visualisti. Kuten niin monilla luovien alojen
tekijöillä, myös hänellä, taitavankaan tekijän
liiketoiminta ei ole yksin kantanut ja yritys
tarvitsee siivet. Luontoyhteys, tarinat ja
ekologisuus ovat nousussa. 

Digitaalinen maailma vetää puoleensa ja
mahdollistaa uusia avauksia. Sosiaalisen median
kanavista Instagram on visuaalisin ja ideaali
Astuvansalmen Amatsonin taiteen ja brändin
näkyväksi tekemiseen sekä alalla
verkostoitumiseen globaalisti. Instagram -
alustalla näkyvyys ja lähestyttävyys
moninkertaistuu.

JUUSO
HAPPONEN
M A T K A I L U M U O T O I L I J A

Suomen tunnetuimmat
esihistorialliset kalliomaalaukset
on maalattu Ristiinan Yöveden
Astuvansalmen rannalla kohoavaan
korkeaan kallioon.
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Ei, me Suomessa tarjoilemme Nordic
Breakfastin, oikeasti suomalaisen superfood -
aamiaisen: kauraa maailman pohjoisimmilta
pelloilta ja puolukoita Saimaan sopukoista.
Yrittäjä Niina Hietalahdella on takanaan
monta menestystarinaa ja Nordic Breakfast
on niistä seuraava. Ekologiseen pakkaukseen
on kuivana pakattu puuro ja puolukat, joihin
on vain lisättävä vesi ja aamupala on valmis.
Kätevää, eikö? Kyytipojaksi saa toki vielä
mystisen puurotarinan.

Miten puuron voi palvelumuotoilla?
Tuotelanseeraus jäi koronan jalkoihin ja muutti
Niinan suunnitelmat. Me matkailumuotoiljat
nostamme puuron sen ansaitsemalle tasolle –
maailman tietoisuuteen. Kaurapuuro kulkee meillä
suomalaisilla sydämessä läpi elämämme ja sillä on
vahva rooli suomalaisuudessa. Suomalaisuus,
ekologisuus, terveellisyys sekä herkullisuus
houkuttelevat niin paikalliset kuin matkailijatkin
maagisen puuron matkaan.

Puuro on monelle kirjaimellisesti peruskauraa.
Käsissämme se on kuin taikina, mitä voi muokata
moneen muotoon. Me muotoilimme puuron kohti
maailmanvalloitusta kolmella konseptilla.

1) Nordic Breakfast -puuro on terveellinen vaihtoehto
niin hotellien minibaareihin kuin vuokramökkeihin ja
erikoismajoituksiin. Kuivapuuron voit kuljettaa myös
lennolle tai ostaa junassa evääksi.

2) Wellness ja wellbeing -trendit kasvavat edelleen.
Kuntokeskukset ja joogasalit ottavat valikoimaan
puuroa, teollisten patukoiden tilalle. Lämmin puuro
rentouttaa ja antaa energiaa.

3) Pop-up myyntikojut tuovat näkyvyyttä niin
liikenteen risteyskohdissa kuin tapahtumissakin.
2021 festareilla ostetaan street foodin sijaan puuroa
eri lisukkeilla tuunattuna.
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N O R D I C  H A P P I N E S S

Ekologisuus

“ M I E L U U M M I N  Y K S I  H Y V Ä ,  K U I N  M O N T A  T U R H A A ”
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Mystiikka S U P E R
F O O D

Karoliina
Ala-opas

Sirpa
Ylönen

Mari
Paaso

Onko tarjolla Continental
breakfast vaiko English breakfast?



Itseni haastaminen, mieleenpainuvat kohtaamiset sekä
onnistuneet projektit ovat asioita, jotka saavat minut
syttymään. Mitä mutkikkaampi keissi, sen
kiinnostavampana sen koen ja kaikki hoituu ilon kautta
hymyillen. 

Olen kielitaitoinen, monesta innostuva ideoija, jolla
useamman projektin langat pysyvät kädessä ongelmitta.
Pohdin asioita eri näkökulmista, kuuntelen muita ja löydän
potentiaalia kaikesta ja kaikista. Työssäni koen tärkeäksi
taata sen, että asiakkaille ja kumppaneille jää hyvä
muistijälki kohtaamisesta kuin myös sen, että tiimini voi
luottaa minuun. Kannustaminen ja vastuuttaminen ovat
avain menestyvään tiimityöhön. 

Maailmalla viettämieni vuosien ansiosta osaan arvostaa
syvästi kotimaatani. Siksi incoming-matkailu ja Suomi-
brändin nosto ovat minulle sydämen asioita. 

Olen hyvin sosiaalinen ja puhelias, mutta vastapainoksi
rakastan lenkkeillä yksin meren rannoilla taikka käpertyä
sohvalle viltin alle hyvän kirjan kanssa.  

HAASTEISTA NAUTTIVA ILOINEN MONIOSAAJA

asiakaskokemuksen kehittäminen & palvelumuotoilu
social selling & markkinointi
pitkä kokemus eri rooleissa suorittavalta tasolta
liiketoiminnan kehitykseen niin matkailu- kuin
yleisemmin liike-elämän alalta
kuuden kielen taitaja, jolla kirjoittaminen intohimona

  

 "Karoliina on rautaisella ammattitaidolla varustettu multitaskaaja!
Hänen kanssaan oli helppoa ja mukavaa tehdä yhteistä projektia." 
"Oli ilo tehdä ex-kollegan kanssa ensimmäistä projektia Nordic
Breakfastista. Karoliina on monella tapaa ammattitaitoinen, idearikas,
ystävällinen, päämäärätietoinen ja aina apuna, kun tarvitaan."

OSAAMINEN & INTOHIMOT & JUURET

YHTEYSTIEDOT

linkedin.com/in/karoliina-ala-opas

Espoo

K O R O N A N
I S K I E S S Ä  N O R D I C
B R E A K F A S T I N
M A A I L M A N
V A L O I T U S  O N
T A U O L L A .
K U I N K A  S I I S
V A L L O I T T A ASuomi?

KAROLIINA
ALA-OPAS
M A T K A I L U M U O T O I L I J A
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Healthcation on muotoilelmamme uusi termi ja
konsepti, joka muuttaa sairausloman
matkailuelämykseksi. Holistinen ja
elämyksellinen lähestymistapa auttaa toipumaan
operaatioista. Healthcation huomioi kehon ja
mielen kokonaisvaltaisesti niin ennen kuin
jälkeen operaation. Toipumista tukemassa on
Suomen puhdas ja rauhoittava luonto sekä
lääketieteellinen huippuosaaminen. Eri alojen
ammattilaiset suunnittelevat personoidusti
toipumista parhaiten edistävät palvelut.
Suunnittelussa otetaan huomioon mm. puhdas
ruokavalio, herbalistin valitsemat rohdoskasvit
toipumisen nopeuttamiseksi, mielen tasapaino
meditaatio-ohjaajan avulla sekä hyvinvointia
tukevat kansanparannushoidot ja aktiviteetit.
Majoittuminen tapahtuu tarkoin valikoiduissa
laadukkaissa ja yksilöllisissä kohteissa, joissa
viihtyy myös koko perhe.

Healthcation - konseptimuotoilu
Mediconnection Oy on perustanut Xclusive
Finland -tuotemerkin joitakin vuosia sitten
palvellakseen Suomeen saapuvia kansainvälisiä
asiakkaitaan laadukkailla peruspalveluilla. 
 Toiminta ei ole edennyt vielä suunnitelmia
pidemmälle, vaan yritys on keskittynyt
pääbisnekseensä.
 
Matkailumuotoilu-tiimi halusi antaa ulkomaisille
asiakkaille enemmän syitä valita juuri Suomi
operaation tekopaikaksi. Mietimme kuinka
Suomen vahvuudet toimivat valttikorttina ja
kuinka potentiaaliset high end-asiakkaat
tavoitetaan . Kävimme läpi asiakkaan
palvelupolun eri vaiheet mm. lisäämällä
henkilökohtaisen online-tapaamisen ja varauksen
jälkeen asiakkaalle lähetettävän Oura-
sormuksen, jonka avulla voidaan seurata vointia
ennen ja jälkeen operaation.  
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Jaana
 Raunola

Henna
Palosaari

Jani
Gallén



asiantuntijana yhdistän teoriatiedon, yritysmaailman
työkokemukseni sekä ulkomailla asumisen ja matkailun
antamat uudet tuoreet näkemykset.
Olen johtanut isoja 26 hengen ryhmiä, jotka koostuvat
liikemaailmassa menestyneistä amerikkalaisista. Tämä
on opettanut minulle tärkeitä kommunikaatio- ja
esiintymistaitoja. 
Outdoor urheilu on intohimoni, joten minulla on laaja
tietämys vapaalaskusta, pyöräilystä, polkujuoksusta,
surffauksesta ja joogasta.

OSAAMINEN & INTOHIMOT & JUURET

@hennapalosaari
YHTEYSTIEDOT

www.linkedin.com/in/henna-palosaari

Oulu

Minun polkuni outdoor-ammattilaiseksi on ollut
monivaiheinen ja mielenkiintoinen matka. Seitsenottelijan
taustani ja kansainvälisen tason kilpaurheilu on vahvasti
muokannut sitä kuka olen. Itseni johtaminen, stressin-
sietokykyni ja tunteiden käsittelytaitoni kehittyivät aivan
uudelle tasolle.  

Kauppatieteiden opintoni antoivat minulle työkalut
ymmärtää organisaatioiden toimintaa niin henkilö- kuin
lukutasolla. Opintoni veivät minut myös ulkomaille, jonka
jälken matkailusta tuli tärkeö osa elämääni. Vaihto-opintoni
Uudessa-Seelannissa muuttivat arvomaailmaani ja saivat
minut kyseenalaistamaan totuttuja toimintamalleja. Tämän
myötä siirryin matkailualalle, keskittyen erityisesti
aktiivimatkailuun, koska outdoor-urheilusta oli
muotoutunut minulle elämäntapa.

Itseni haastaminen on myös tärkeä osa elämääni. Tällä
hetkellä koettelen sekä henkistä että fyysistä kanttia
pyöräilemällä 4700 kilometriä Suomen ympäri. Uskonkin,
että itsensä haastaminen on nopein tapa oppia tuntemaan
itsensä entistä paremmin, mikä taas auttaa ymmärtämään
toimintamallejamme uusin silmin. 

OUTDOOR AMMATTILAINEN 

Kokonaisvaltaiset toipumispaketit suunnitellaan
asiakkaan toiveiden, kunnon ja seurueen
mukaan. Ekologiset ja laadulliset vaatimukset
täyttävissä majoituskohteissa perustetaan
majoitusyrittäjän avulla verkosto paikallisten
vaihtoehtohoitojen asiantuntijoista,

Lääketieteellistä operaatiota ennen asiakas
tutkitaan rentouttavassa ympäristössä luonnon
lähellä. Operaation jälkeinen toipuminen
varmistetaan yksilöllisesti suunnitellulla
hoivaohjelmalla.

Mikäli asiakas on kiireinen, hänelle suunnitellaan
virtuaalinen healing-ohjelma, jossa Suomen
luonnon rauha toimii sisällöntuotannon 
punaisena lankana.

HENNA
PALOSAARI
M A T K A I L U M U O T O I L I J A

Healthcation matkailun uusi termi
ja käsite
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Asiakkaamme Mediconnectioin COB 

Irja Suokkaan odotukset ylittyivät: hän sai villejä,

erottuvia kokonaisuuksia, joissa korostuu Suomen
rauha, puhtaus ja luonto. 

Hyvinvointituotteen paketointi näiden
arvokkaiden asioiden ympärille on helppoa 

 tehdä vastuullisesti ja laadukkaasti.



Kuuru pois piilosta!
Iso-Syötteen lasikattosviitit
maailmankartalle
Kuuru Tunturilaakson sviitit sijaitsevat
Pudasjärvellä tunturiluonnon syleilyssä Iso-
Syötteen laskettelurinteiden ja palveluiden
läheisyydessä. Sviiteissä on lasikatot ja lattiasta
kattoon ulottuvat ikkunat, joten tähtitaivaan ja
revontulien ihastelu onnistuu sängyllä loikoillein.  

Palvelumuotoilu tiimimme teki Kuurulle
konkreettisia käyttöön otettavia tuotepaketti-
ehdotuksia. Yhteistyö alueen muiden
palveluntuottajien kanssa on erittäin tärkeää.
Parvessa on voimaa. Lähtökohtana oli se, miten
saamme Kuurun pois piilosta ja suomalaisia
matkailijoita sinne NYT.

Laadukkuus on avainasemassa, sviitit on
rakennettu paikallisesti tuotetusta massiivihirrestä
ja sisustuksessa on suosittu suomalaista designia. 
Se laadukkuus ja luxus esille. 
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Elina
Ryhänen

Ella
Päkkilä

Kaneli
Pellikka

Kolmen päivän Kuurupiilo-paketti sisältää
majoituksen lisäksi koronan poistohieronnan,
villiyrttikurssin ja aamiaisen sviitteihin
toimitettuna. Hieronta ja villiyrttikurssi
toteutetaan paikallisten palveluyrittäjien
kanssa, jotka ovat Arctic Wellness Spa ja
Ruokaa rakkaudella. Aamiaispaketeissa on
Nordic Breakfastin tuorepuuro.  

Ajankohtaisen koronan poistohieronta hoitaa
mieltä ja kehoa kokonaisvaltaisesti kaikki aistit
huomioiden. Hieronnan jälkeen tarjoillaan
paikallisista yrteistä ja marjoista valmistettu
smoothie. 

Tehokas keino saada upeat sviitit pois piilosta
on yhteistyö bloggarin kanssa. Ehdotimme
Vera Biancaa, joka tekee mielenkiintoista
hyvinvointi- ja matkailuteemaista sisältöä.



Olen kansainvälisyyteen suuntautuva paljon matkustellut
henkilö, kosmopoliitti. Matkalainen, matkanainen,
maailmanmatkaaja, ihanainen nainen. Innostun herkästi
uudesta ja uskon vakaasti parempaan tulevaan. Maailma
on haastanut meidät innovoimaan, sopeutumaan ja
luomaan kuten ei koskaan ennen. Mottoni onkin, että kun
mikään ei ole varmaa, kaikki on mahdollista.

Supervoimani on suuri sydämeni ja haluni auttaa muita.
Rakastan tutustua erilaisiin ihmisiin ja elää mukana
erilaisissa kulttuureissa. Käytän rautaista, laaja-alaista ja
kansainvälistä kokemustani ja ammattitaitoani kaikessa
tekemisessäni, ja teen muutoksia aina ottaen huomioon
paikalliset olosuhteet ja ihmiset, jotta heillekin maailma
antaisi etuoikeuksia, joista itse olen saanut nauttia.

"Kaneli on upea ihiminen varustettuna suurella sydämellä
ja taskut täynnä ammattitaitoa"

"Kaneli on täynnä positiivista energiaa ja omaa vahvan
kokemuksen sekä kansainvälisestä viestinnästä että
matkailualalta. Uniikki, upea maailmankansalainen, jolla
on syvä henkilökohtainen eetos vastuullisen matkailun
kehittämisestä."

KESTÄVÄN KEHITYKSEN MAAILMANKANSALAINEN

Minulla on kokemusta ja osaamista kansainvälisen
konsultin tehtävistä maailmanlaajuisista organisaatioista
vaellusoppaaksi Aasiassa ja majatalon emännäksi Afrikassa.

Intohimoni on vastuullisen matkailu kehittäminen uusien,
inspiroivien ja innovatiivisien ratkaisujen avulla. Kestävä
kehitys on ihmiskunnan suurin oppimishaaste. Haluan
nostaa esiin kaikkia pieniäkin vastuullisia yrityksiä ja
henkilöitä matkailun alalla varsinkin Afrikassa ja Aasiassa.

Juureni ovat vahvasti pohjoisessa Suomessa, vaikka
maailma on kotini. Elämäni koostuu huikeista
kokemuksista, ihmiskohtaamisista ja paikoista eri maissa
jaa maanosissa. Kotini on siellä missä sydämeni on.

OSAAMINEN & INTOHIMOT & JUURET

KANELI
PELLIKKA
M A T K A I L U M U O T O I L I J A
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YHTEYSTIEDOT

kanelipellikka

Oulu, Finland

KORONAN
POISTO
SMOOTHIE

. . 

NOKKONEN
VOIKUKKA
MESIANGERVOA
LUONNONJUGURTTI
HUNAJA
L,G
JUOMA ON
VALMISTETTU
PARHAISTA
VILLIYRTEISTÄ

Covid-Free hyvinvointipaketti
Hoitaa kokonaisvaltaisesti, kaikkia aisteja.

Tuoksut = suomalainen eteerinen öljy

 Makuja = smoothie

Kuulo = shamaanirumpu/

äänimalja

Tunto = hieronta

Visuaalisuus = sisustuksessa luonnosta käpyjä,

kukkia, hedelmiä ja satoa vuodenajan mukaan

Kuuru innostui kokeilemaan ideoitamme myös

yhteiskumppaneiden osalta (Arctic Wellness Spa,

Rakkaudesta Ruokaan, Nordic Breakfast,

matkailu- ja hyvinvointibloggari).

Hyvinvointiamatkailu uutena
näkökulmana



#Vienna2Oulu - oppimiskokemus

Merja kertoo: Löysimme tiimiparini Marikan
kanssa saumattoman yhteistyömallin
Kulttuurikeinu-projektissa. Toteutimme
onnistuneen asiakastyön välillä Vienna-Oulu.
Asiantuntijaluentojen Palvelumuotoilun teoriat
siirtyivät tehokkaasti käytännön toteutukseen
tällä huipputiimillä. Lopputuloksena yllättynyt,
iloinen ja innostunut Kulttuurikeinu -asiakas. 
 Lämmin kiitos Marika hienosta yhteistyöstä!
Löysin myös uuden ihanan ystävän!"

Marika kertoo: "Parasta projektissa oli saada
uusi heimoystävä, sekä se, että saimme
Kulttuurikeinun ajattelemaan kuinka
heidänkin palvelunsa liittyvät matkailuun. Opin
Canvaa ja palvelumuotoilua ja näkemään
kuinka etämuotoilu todella toimii! 

Kulttuurikeinu Kuopiosta
matkapalveluiden tuottajien
tietoisuuteen 
Kulttuurikeinu on osuuskunta Kuopiosta.
Kulttuurikeinu tarjoaa laaja-alaisia
kulttuuripalveluita. 

Kulttuurikeinu sai kaksi pääkohderyhmää sekä
näille sopivat kärkituotteet. 

Teimme heille tuotekonseptit, jotka ovat helposti
monistettavissa eri tilanteisiin. 

Kärki-tuote on digitaalinen. Striimaamalla
Kulttuurikeinun palveluita voi tarjota helposi,
mutta kannattavasti, ajasta ja paikasta
riippumattomomasti. Rakensimme kokonaan
uuden ansaintamallin ja sillan kulttuurista
matkailuun.

Palautteemme oli, että saimme osuuskunnan
nukkumasta "ruususen unta" ja näkemään
konkreettiset mahdollisuudet rakentaa
liiketoimintaa matkailulle kulttuurin keinoin.
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Marika
Auvinen

Merja
Hietaniemi



Olen rohkea, innovatiivinen ja idearikas matkailun
kehittäjä. 

Katson tulevaisuuteen avarin katsein ja haluan oppia
uusia asioita joka päivä. 

Olen hands on tyyppi- ja vien ideat käytöntöön- 
 tehokkaasti. 

Merja kolleega  kuvaili minua " Marika on tekijä, aallon
harjalla oleva innovaattori".  Merjan kanssa myös teimme
kehitystyötä Wien- Oulu akselilla ja tämä oli oiva esimerkki
siitä, kuinka monipaikkaisuus todella toimii, huumoria
unohtamatta. 

Tulevaisuudessa haluan tehdä juuri töitä monipaikkaisesti,
viettää fyysisesti aikaa siellä missä haluan ja tehdä  töitä
etänä. 

INNOVOIN - SIIS OLEN

palvelumuotoilu & innovaatiojohtaminen
myynti  & asiakaspalvelu
projektijohtaminen &  tiimityö

10 x eri majoitusalan yrityksessä työskentelyä :
vastaanotto ja myyntipalvelu 
6 x eri hiihtokeskuksessa työskentelystä, pääasiassa
Suomen lapissa
3 x Working  Holiday kokemukset, Australia, 

2 x  Erasmus vaihto: Espanja ja Itävalta
1 x Amk- restonomi, 2015
1x Yamk- restonomi, 2020

KOKEMUSTA: 

       Uusi-Seelanti ja Kanada

OSAAMINEN & INTOHIMOT & JUURET

@AuvinenMarika
YHTEYSTIEDOT

linkedin.com/in/marika-auvinen/

Internet  työpaikkana, fyysisesti Puumala, Etelä-Savo

MARIKA
AUVINEN
M A T K A I L U M U O T O I L I J A
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Muotoilua, innovatiivisuutta,
rohkeutta by Auvinen &
Hietaniemi

Kulttuurikeinun tulevaisuuden stepit



"Innostuin Terveyspoikien mahtavasta
ihmisläheistä asenteesta ja auttamishalusta,
murteesta sekä tekemisen meiningistä.
Vaikka yritys on vielä pieni, on
kasvukelpoisuutta yllin kyllin. Mainio kaksikko
jakaa osaamistaan ja aikaansa kylien
ikäihmisiä huoltaen ja auttaen. Kyllähän
Terveyspoikiakin on autettava - ajattelin ja
ilmoittauduin projektiin mukaan" 

Susa Huotari matkailumuotoilija 2020

Terveyspojat Oy tuottavat kotisairaanhoito- ja
kotiapupalvelua ikäihmisille sekä helppoja retkiä
lähialueille. Toimintasäde Taivalkoski - Pudasjärvi
- Kuusamo - Kuivaniemi.

Yritys on pieni, kahden henkilön operoima.
Palveluasenne sydämellinen ja ihmisläheinen.
Tavoitteena saada ihminen hymyilemään joka
kohtaamisella.

Hymyllä ja suurella sydämellä ❤
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Susa
Huotari

Tanja
Pakarinen

Tiia
Tuhkasaari

Suuri visio loi projektille alun
Matkailumuotoilijatiimimme aloitti
tulevaisuudesta visioiden:

"Taivalkoskesta on tullut maailman kuulu
maalaiskylä, joka on erinomainen
maatilamatkailukohde sekä paikka asua.
Asukkaat asuvat koko elämänsä onnellisina ja
hyvinvoivina. Terveyspojat Oy:n toiminta on
laajentunut niin, että kotisairaanhoidon lisäksi he
tuottavat elämyksellisiä ja matkailullisia palveluja
ja tekevät yhteistyötä koko kylän toimijoiden
kanssa yhteisesti. Koko ikäihmisten hoiva- ja
elämyspalvelukonseptista on tullut franchising-
yritys."

Näin rohkeasti aloitimme projektin ja näimme
sielumme silmin kuinka pohjoisen piskuisesta
kylästä kirjoitellaan jo BBC:n uutisissakin.

Ryhdyimme palastelemaan projektia ja
ideoimme matkan varrella lisää.  



Olen rohkean reipas lähes kaikessa - työssä ja omassa
arjessa. Kaikki viestintään liittyvä kiinnostaa: sosiaalisesti,
digitaalisesti ja fyysisesti. Luonto, perhe ja uusi
sähköpyörä ovat in omassa elämässäni juuri tänä
koronakesänä. Ja tietysti matkailumuotoilu, jossa pääsen
oppimaan sekä toteuttamaan juuri tätä kaikkea
konkretiassa ja vielä hyvässä seurassa.

Muutokset ovat äärimmäisen nopeita. Siksikin
digimarkkinointi on, tai sen tulisi olla, jatkuvasti kehittyvä
prosessi, jossa myös kokeillaan rohkeasti luovien
sisältöjä. Kokeillaan ja opitaan kokeiluista, parannetaan
ja kehitetään. Niin löydämme parhaat tulokset.
Kokeilu, oppiminen, luovuus ja avoimuus. Samoin
yritykselle: kun yritys lähtee mukaan digitaaliseen
markkinointiin, se on oppimisen paikka. Me
matkailumuotoijat saimme tätä oppia hurjat määrät - ja
mikä parasta, saimme laittaa opitut opit käyttöön
yrityksissä. 

PARTIOLAISEN ROHKEUDELLA

asiantuntijana minua innostaa erityisesti markkinointi,
näkyväksi tekeminen ja sen kehittäminen eri työkaluin 
Kieliasu kuntoon - hallitsen kieliopin ja oikeinkirjoituksen
salat ja tykkään että rennossakin viestinnässä ne ovat
mallillaan, tyyliiin sopien
Partiolaisena kaikki luontoon ja luonnossa liikkumisen
muodot sekä antavat energiaa että rauhoittavat

OSAAMINEN & INTOHIMOT & JUURET

YHTEYSTIEDOT

linkedin.com/in/tiia-tuhkasaari 

Oulu

Ikäihmiset ovat usein yksinäisiä ja kaipaavat
seuraa. Terveyspojat ovat järjestäneet
pienimuotoista retkiä jo aiemmin, mutta
autoimme heitä konseptoimaan kolme
helppoa retkipalvelukokonaisuutta: 

"Ei estä ketään" -retkille luonnollisesti voi
osallistua kunnosta riippumatta. Askartelua,
laulua, torikahvittelua, kortin peluuta...

"Otetaan iisisti" on helppoa luonnossa
liikkumista, johon vaaditaan perus
liikuntakyky.

"Let's Go" -retket ovatkin heille, jotka pitävät
mm. yön yli retkeilystä ja toivovat actionia
elämäänsä. 

Yhdessä tekeminen aktivoi ikäihmistä
sosiaalisesti, fyysisesti, henkisesti. Se virkistää
sekä luo puitteet hyvinvoivalle yhteisölle.
Konsultoimme Terveyspoikia julkaisemaan
kuukausittaista retkikalenteria, jossa eri
tasoiset aktiviteetit toistuvat. Aktiviteettien
tuotekortit ovat helposti luotavissa ja kun
kyläläisten digivaraustaidot kohenevat, on
kaikki Terveyspoikien palvelut varattavissa
helposti tablettia käyttäen. 

Digialustan luominen ei kuulunut meidän
projektiimme, mutta ideoita siihenkin syntyi
roppakaupalla mukaillen matkailualan
kokemuksiamme ja verkkovarausjärjestelmiä.

Jotta projektimme tulevaisuuden visiolla on
mahdollisuudet toteutua, ideoimme
Terveyspojille useita sidosryhmiä ja
yhteistyökumppaneita kyläläisistä ja kunnan
toimijoista. Muun muassa kirjaston kanssa
verkkolukupiiriä, lauluillat sekä yhdessä että
virtuaalisesti verkossa, päiväkotien/koulujen
mummu & ukki toimintaa. 

Taivalkoskelle ja Kuivaniemelle onkin
seuraavaksi odotettavissa ikäihmisten
digiloikka ja yhteisöllisyyden hurja kasvu! 

TIIA
TUHKASAARI
M A T K A I L U M U O T O I L I J AIkäihmiset yhteen ja retkelle! 
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 -lanseeraus Kuuru   

Elina
Ryhänen

Lupa nauttia 24/7 -konsepti
syntyi käsissämme

Tehtävänämme oli luoda Kuuru - sviiteille
brändäystä ja mainekuvaa.

Brändäyksen aloitimme luomalla Kuuru -sviiteille
tarinan alun. Määrittelimme sen, mitä Kuuru
tarjoaa  asiakkailleen ja laadimme sen pohjalta
pääasiakasprofiilin. 

Kärkiteemaksi päätimme rakentaa brändiä niin,
että kaikki yrityksen viestintä kertoo sen, että
kyseessä on Reilusti kotimaista luksusta.

Laadimme heille Lupa nauttia 24/7 - konseptin
tukemaan brädiin sopivaa mielikuvaa. Tämän
lisäksi loimme Kuuru Love - lanseerauksen.

Löysimme Kuuru-sviiteille sopivat
yhteistyökumppanuudet.

Määrittelimme keinot ja suunnitelman brändin
työstämiseen yrityksessä jatkossa.

Brändäyksemme keskiössä oli rakentaa yritykselle
lisää liikevaihtoa nyt Koronan jälkeiseen aikaan. 
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Tiina
Kähkönen

Merja
Hietaniemi

# K U U R U P I I L O

# K U K K U U

Kuuru Tunturilaakson by Kuuru Apartments
sviitit on rakennettu paikallisten yritysten
toimesta ja sisustettu suomalaisten
huippusuunnittelijoiden tuotteilla. 
Lasikatto-sviiteistä on uskomattomat näkymät:
ainutlaatuista yhdistelmää puhdasta
suomalaista luontoa, rauhaa ja modernia
muotoilua. Sviittejen terasseilta on upeat
näkymät ympäröivään luonnonsuojelualueelle.
Erikoisuutena mainittakoon upea luonto
ympärillä omassa piilossa, kuitenkin kivenheiton
matkan päässä syötteen keskustasta.

Jani
Gallen



Olen Merja – ”palijasjalakane” Oulun tyttö. Tuottaja,
erikoistunut matkailumuotoiluun. Muotoilen palvelut ja
tuotteet koronallisen ajan huomioiden. Nyt mennään
eteenpäin uutta muotoillen! 

Minulle on kertynyt tuhansia asiakaskohtaamisia, satoja
onnistuneita projekteja ja lukuisia valloittavia
asiakaskokemuksia. 

Minulla on monipuolinen kokemus erilaisista myynnin ja
markkinoinnin tehtävistä, myös kv-kentällä.
Erityisosaamistani on myynnin kasvattaminen ja yrityksen
mainekuvan nostaminen uusille tasoille digitaalisin,
sosiaalisin ja fyysisin kohtaamisin.

Lupaan, että kanssani on hauskaa tehdä projekteja -
yhdessä uudet ideat lentoon, testaukseen ja toteutukseen!

LET`S DO IT - TYÖNILON KAUTTA!

Olen saanut työskennellä huikeiden suomalaisten sekä
ulkomaisten brändien parissa, unohtamatta työskentelyä
perheyrityksessämme nuorena – opin tekemään
”kaikkea” varaston siivouksesta, ostotoiminnoista
kustannuslaskentaan ja myyntiin. 

Tavoitteenani on aina ylittää asiakkaan odotukset.
Positiivisesti yllättynyt asiakas saa hymyn korviini! Ja toki
kaupan clousaaminen on aina huippujuttu! 
Matkailu- ja tapahtuma-alan kentästä minulla on vankka
työkokemus mm. matkanjohtajana, myynti- ja
markkinointitehtävissä matkatoimistossa sekä hotellin
yritysmyynnissä. Olen toiminut vuosien ajan kaupallisten
tapahtumien koordinaattorina. Myös myyntitiimin
sparraus on minulle tuttua ja mieluisaa. 

Koulutuksiini kuuluvat mm. kaupalliset, matkailun- sekä
kulttuurituotannon opinnot ja nyt olen myös Suomen
ensimmäisen Matkailumuotoiljoita.
Huumorista, hymystä ja tehokkuudesta olen saanut usein
kiitosta. Uskon, että yhdessä olemme aina enemmän!
Olen myös vakuuttunut muotoilun voimaan myynnin
kasvattamisessa- kannattaa testata! Voin suositella
lämpimästi!

OSAAMINEN & INTOHIMOT & JUURET

Matkailun tulevaisuus
Tunturikeskus Iso-Syötteellä
Kuurussa jo tänä kesänä!

@HietaniemiMerja

YHTEYSTIEDOT

Oulu, Northern Ostrobothnia, työskentelypaikkana Internet

Vallitsevanpoikkeustilaneen takia asiakas on
menettänyt kaikki ulkomaiset asiakkaat.
Lähdemme viemään Kuurun ilosanomaa
kotimaisille asiakkaille täydellä teholla.
Teemme tästä huippukesän!

Teemat, brändäyksen keinot ja seuraavat
stepit:

MERJA
HIETANIEMI
M A T K A I L U M U O T O I L I J A
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verkkosivut, some

kesäkuvat - 4 vuodenaikaa ja pariskunnat,
360 videokuvaa huvilasviiteistä

yhteistyökuviot eteenpäin, bloggarit,
yhteistyöyritykset

lahjakortti pareille-kampanja somessa

vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntäminen

kotimaisuus edellä (työtä suomeen)

kuuru love -lanseeraus

Kuuru   



Teimme yritykselle uuden visuaalisen ilmeen ja
brändinimen Canvalla. Määrittelimme
värimaailman ja fontit, jonka pohjalta
suunnittelimme uuden logon, käyntikortit ja
flyerin. 

Avainteemoiksi määrittelimme seuraavat:
paikallisuus, esteettömyys, uuden oppiminen,
asiakkaan lumoaminen ja saarifiilistely.
Brändinimiehdotuksemme on: 
Jarkko Hintsalan 5 vonkaleen kalareissut.

Lähdimme liikkeelle tavoitteesta kasvattaa
liiketoimintaa ja tarkentaa kohderyhmää sekä
liikeideaa. Pääideana se, että Jarkko Hintsala
haluaa antaa mahdollisuuden nähdä ja kokea
saaristoluonto ja meri, yksin tai yhdessä, myös
esteettömästi. 

Kohderyhmänä sekä kalastuksesta että
yleisesti merestä ja saaristoelämästä kiinnostuneet:
perheet, ystävät, yritysryhmät, kaveriporukat.
Yhdistävänä tekijänä se, että asiakkailla on halu
kokea aitoa merellä liikkumista ja päästä
nauttimaan saariston kauneudesta. 

Retket pitävät sisällään yhdessä oppimista ja itse
tekemistä, jos asiakas niin haluaa.
Yhteistyökumppanit ovat tärkeässä roolissa.
Porvoon alueella Visit Porvoon lisäksi on tärkeä
kontaktoida hotellit ja ravintolat, joihin
henkilökohtainen käynti ja flyerin vienti. 
Heille järjestetään myös tutustumismatka.
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Elina
Ryhänen

Marika
Auvinen

Heidi
Tetri

Kalajuttuja ja viisi vonkaletta! 
Porvoon kala- ja saariretkien brändäys

Brändi kirkkaaksi, Chuck Norris!



HEIDI
TETRI
M A T K A I L U M U O T O I L I J A

Uusi logo, uusi look, uusi brändi
ja 
käyntikortti.
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@TetriHeidi

linkedin.com/in/Heidi-Tetri

Helsinki 

asiantuntijana asiakaskohtamisissa, palvelumuotoilussa,
tuotteistamisessa ja projektihallinnassa
matkailumuotoilu
pitkä käytännön kokemus asiakaspalautteiden
käsittelyssä niin asiakasta kuin yritystä tyydyttavällä
tavalla ja pettymyksen kääntäminen yrityksen
vahvuudeksi, jälkimarkkinointi
Eri kulttuurien tuntemus 
saksan-, ranskan- ja englanninkielen kääntäjän opinnot
 matkaoppaan ja matkanjohtajan ammattitutkinnot

OSAAMINEN & INTOHIMOT & JUURET

HEIDI 
TETRI
M A T K A I L U M U O T O I L I J A

Olen kielitaitoinen maailmanmatkaaja, ikiliikkuja, jolle
matkan paras anti on jaettu kokemus - ryhmän
tutustuttaminen paikalliseen elämään ja herkkuihin ja
siinä sivussa toisiinsa.  Kansainväliset matkaajat
Suomessa ovat myös osanneet arvostaa samaa
opastaessani heitä suomalaiseen elämään ja kulttuuriin.

Monikielisenä asiakaspalvelijana sain toimia jo 15-
vuotiaana kesätyöntekijänä Asemantunnelin Kotisaaren
leipäpisteessä satunnaisille turisteille. Ennalta määrätty
kohtaloni olikin ehkä vaihtaa saksankielen kääntäjän ura
matkailualaan.  

Korona-pandemia rajoitti liikkumistamme, mutta opetti
meitä arvostamaan lähimatkailua ja kotimaan
nähtävyyksiämme samalla innolla ja antaumuksella kuin
kansainväliset matkaajat. 
Olen itsenäinen innostaja, joka myös osaa toimia hyvin
niin tiimin rivijäsenenä kuin vetäjänä. Tulevaisuudessa
innostan toivottavasti pienyrittäjiä valloittamaan
palveluillaan ja tuotteillaan niin kotimaisia kuin
kansainvälisiä asiakkaita

HEIDI 
TETRI
M A T K A I L U M U O T O I L I J A

ELÄMÄ ON IKUISTA MATKAA

"Erittäin positiivinen, yllättävä ja
mielenkiintoinen kokemus päästä muotoilun
kohteeksi. On valaisevaa kuulla uusia
näkökulmia, Osa saamastani kehitystyöstä
meni heti käyttöön, osaa hyödynnän hieman
myöhemmässä vaihessa. Ammattitaidon
lisäksi matkailumuotoiljat on todella hienoja
tyyppejä. Suositteluni!"

Jarkko Hintsala
yrittäjä



Jarkko Hintsala on sympaattinen energia-alan
asiantuntija ja vesistömatkailun yrittäjä Kala- ja
saariretket -brändillään. Digimarkkinointiin 
 yrittäjän aika ei ole riittänyt. 

Jarkko sai meiltä digimarkkinoinnin buustauksen
nettisivuilleen sekä uuden Instagram-tilin. Hänen
veneensä sopii parhaiten alle 10 hengen
perheiden ja ystäväporukoiden retkiin.
Tavoitteena kipparilla onkin tarjota asiakkaille
luontoelämyksiä saaristossa kohtuuhinnalla. Vene
soveltuu hyvin myös liikuntavammaisille, mutta
Jarkon kanssa keskusteltuamme tämä
kohderyhmä päätettiin jättää pienemmälle
huomiolle ja keskityttiin perhe- ja
kaveriporukoiden tavoittamiseen ja yleisempien
saariretkien markkinointiin.
 

Kauniit kuvat ja videot tuovat esiin eteläisen
Suomen saariston ainutlaatuista fiilistä, niitä
suosittelemme käytettävän todella runsaasti sekä
kotisivuilla että sosiaalisessa mediassa tägättyinä
viemään aina omalle nettisivulle,  Hästägeiski
suosittelemme #kalajasaariretket #kalaretket ja
#saariretket.

Nettisivuille saa ajankohtaista sisältöä helposti,
kun sinne on linkitetty kuvanäkymä Instasta tai
Facebook-sivun päivityksistä.  Osa-aikaiselle
yksinyrittäjälle tämä on nopea ja kätevä tapa
päivittää sisältöä samalla vie asiakkaita merelle tai
kun ajelee muuten vain moottorillaan. 

Jarkko Hintsalan palaute esityksestämme: 
"Paljon hyviä ideoita ja hauskoja vinkkejä, hyvä
herätellä minua näin digimarkkinointiin".
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Jaana
Raunola

Sirpa
Ylönen

Kaneli
Pellikka

i

Merelle helposti, edullisesti ja
turvallisesti Jarkko-kipparin
kanssa



Matkailuliiketoiminnan eri kulmia, tuotteita ja
kohderyhmiä kolunneena alan konkarina testaan, ideoin
ja muotoilen palvelupolkuja uuteen uskoon takaraivossa
aina yrityksen taloudellinen menestys. Onnistumisen
edellytyksinä myös aina vastuullisuus, ekologisuus,
asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys. 

Korona-ajan jälkeinen matkailuliiketoiminta vaatii
uudenlaista ajattelua ja tuotesuunnittelua. Koen haasteet
innostavina, minulla on vahva positiivinen usko tulevaan
ja että tästä selvitään - kenties huomattavasti
laadukkaammin ja menestyksekkäämmin. Overtourism ja
liian halvat lentohinnat ja rantalomat tulevat toivottavasti
olemaan historiaa, tulevaisuudessa matkustetaan
vastuullisemmin ja harkitummin, satsataan elämysten
ainutlaatuisuuteen ja ollaan valmiita maksamaan niistä
enemmän. AR/VR kiinnostaa minua myös paljon kun
mietitään tulevaisuuden elämysmatkailua, aina ei tarvitse
lähteä jonnekin, vaan kokemuksia saa kotiin.

Matkailuyritysten konsultointi olisi unelma-ammattini
tositeevee Hotellit kuntoon! -tyyliin :)

REISSUNAINEN, MYYNTITYKKI JA DIGIMAMMA

aloitin matkailualan työt jo 10-vuotiaana auttaen tädin
kansainvälisessä mökkibisneksessä Savonlinnassa,
jatkoin hanttihommissa hotellissa useammassa ei
maassa. Opintojen jälkeen menin töihin hotelliketjuun ja
Matkailun edistämiskeskukseen, josta matka jatkui
destination management - ja incoming-toimistoon.
Halusin vaihtelua ja hyppäsin outgoing-matkatoimistoon,
joka on aloittelemassa incomingia eli ympyrä sulkeutuu?
työtehtäväni ovat aina olleet varsin moninaiset myynnin
ja markkinoinnin ohella, nopeana oppijana kokeilen
uutta mielelläni, olen myös opiskellut työn ohella ja työn
parissa vuosien varrella koko ajan  
tykkään oppia uutta, lukea, kirjoittaa ja ottaa valokuvia,
siksi ehkä sisällöntuotanto ja digimarkkinointi on minulle
helppoa ja mukavaa puuhaa
muutosmuotoilu on mielenkiintoista ja haastavaa.
Mikään ei ole pysyvää paitsi muutos, totesi Heraclitus jo
noin 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. 

JUURET, OSAAMINEN & INTOHIMOT

@reissunainen
YHTEYSTIEDOT

jraunola

Espoo

Tawk.to on kätevä ilmainen chatti ja analyyttistä
käyttäjätietoa antava sovellus, jonka hallinnointi
on helppoa mobiilissa. Sopii myös pikavarauksiin.

JAANA
RAUNOLA
M A T K A I L U M U O T O I L I J A

Diginäkyvyyttä Kala- ja
saariretkille
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Instagram: kalajasaariretket



Karoliina on puheviihteen ammattilainen
Oulusta. Hän on juontanut miltei kymmenen
vuotta erilaisia tapahtumia,  mm. Art of Fight -
thai boxing kilpailuja, ColorObstacleRush -
kilpailuja ja kauppakeskustapahtumia. Hänella
on pitkä liikunnallinen tausta ja kokemusta
kamppailulajeista sekä räväkkyyttä persoonassa
ja ulkonäössä.

Tulevaisuuden suunnitelmissa on radiojuontajan
koulutus Helsingissä ja toiveena on tehdä
puheammattilaisen työtä päätoimisesti.

Karoliina pyysi Matkailumuotoilijoiden apua
digitaalisen näkyvyyden parantamiseen ja
työnkuvan kärjen kirkastamiseen. Korona vie
myös häneltä kaikki esiintymistyöt vuonna 2020.

Karoliina oli jo markkinoinut itseään aktiivisesti
FaceBookissa ja Instagrammissa. Kanavilla oli
tapahtumakuvia ja -videoita työkeikoilta.
Instagram-sivulla oli sekä henkilökohtaista että
ammatillista sisältö. YouTube:ssa löytyy vain
"Karoliina testaa Oulun kamppailulajeja".

"Karoliina Viihdyttäjä" facebook-sivu on hänen
artistiprofiilin sivu. Nettisivuja ei ollut olemassa.
Tarkempaa tuotteistamista tai ammatillisen
"minän" selkeyttämistä ei oltu tehty. Lisäksi
"viihdyttäjä"-nimityksestä oli tullut monenlaista
palautetta - eli ammatillinen brändi ei ollut selkeä.

Ryhmätyömme voima näkyy mielestämme mm.
siinä, että kun yhdeltä loppuu ideat, niin toinen
jatkaa siitä ja kolmas löytää yhtäkkiä asiaan uusia
näkökulmia - neljäs muotoilee sen vielä
tyylikkäämmin esitykseen! Suosittelemme!

Teimme SWOT-analyysin sekä palvelumuotoilua.
Tuotimme brändäyksen uudella, mystisellä
twistillä: "Karoliina - Se Tatuoitu Ääni".
Varsinainen tehtävämme oli tuottaa digitaalinen
markkinointisuunnitelma vuosikelloineen. 
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Intohimonani on erilaisten tapahtumien tuottaminen,
palveluiden kehittäminen, tuotteistaminen ja uusien
näkökulmien esille tuominen. 
Olen päässyt matkailumuotoilijana mukaan
todistamaan että monipuolisen porukan kanssa syntyy
uusia ideoita, joissa on mahtavaa olla hämmentämässä
soppaa niin että tuloksena on yllättävää kasvua. 
Yksi intohimoistani on uusien näkökulmien esille tuonti
ja visionäärisyys, joka syntyy erilaisten ihmisten,
osaamisen ja työympäristöjen avulla.
Matkailumuotoiluohjelma kirkasti itselleni sen, että
matkailu ja tapahtumat tulevat olemaan suuressa
merkityksessä minun jokapäiväistä elämääni.
Aika todennäköisesti myös moni näistä ihmisistä.

VISIONÄÄRI JA MUIDEN SPARRAAJA

Koulutustaustaa myynnistä, markkinoinnista,
tapahtumatuotannosta, kuljetusaloilta ja
tietotekniikasta
Työkokemusta mm. asiakaspalvelusta,
ravintola-alalta, kuljetusalalta,
tapahtumatyöntekijänä
Yrittäjänä verkkokauppa- ja tapahtuma-alalla
Suomen ensimmäisiä matkailumuotoilijoita

OSAAMINEN & INTOHIMOT & JUURET

Ammatillisten kotisivujen perustaminen
kaiken muun toiminnan tukemiseksi. Se
muodostaa pysyvän "linkki-laudan" some-
tileihin ja on aina olemassa, vaikka muut
häviäisivät maailmankartalta.
Yritys/esiintyjätilin perustaminen Instagramiin
ja Facebookiin. Tavoitteena on tuoda
räväkkyyden vastapainona "pehmo-Karoliina"
esiin visuaalisesti herttaisella äänellä.
YouTube -kanavaa käytetään tapahtumien
dokumentointiin ja jälkimarkkinointtiin.
TikTok ja Twitter otetaan käyttöön. TikTok
tavoittaa nuoret, on hauska kanava ja sitä
kautta saadaan nopeammin seuraajia kuin
Instassa. Twitteriin nostetaan kohokohdat
linkkeinä. (TikTok on muutostilassa - Insta on
tekemässä omaa tiktok:maista palvelua.)
LinkedIn - otetaan käyttöön ammatillisen
kolleegion kohtaamispaikkana ja
yritysasiakkaiden kontaktipintana.

L

Tuomme esiin Karoliinan piilossa olevan
lämpimän ja lempeän puolen: "Naapurin
eloveena-hymytyttö", touhuaa lasten ja
senioreiden kanssa. Rohkea ja urheilullinen
persoona säilyy, siksi: "Se Tatuoitu Ääni".

Mielestämme saimme Karoliinan ammatilliseen
persoonakuvaan laajuutta, universaalisuutta ja
nostimme profiilin laajemmalle kuin aiemmin.
Näin tilaisuuksien järjestäjien on helppoa tilata
hänet tapahtumansa keulakuvaksi. 

Räväkkyyden rinnalle helppo lähestyttävyys

Karoliina, haastamme sinut "gubbeilemaan":
Pyydä naapurin täti tai setä videoihin
hassuttelemaan. (vrt. idealla "Lotta ja Pappa"
YouTubessa). Sisältönä voisi olla käsityöt,
marjojen siivous, maailman parhaan kalakeiton
resepti, vitsien kertominen, tangon askeleet jne.

Tehtäväsi on tuottaa lyhyitä videoklippejä, joita
voit jakaa helposti digitaalisen markkinoinin
vuosikellon mukaan. "Pehmo-Karoliina" näkyville:

YHTEYSTIEDOT

jani-gallén-79371257

Kalajoki

JANI GALLÉN
M A T K A I L U M U O T O I L I J A

Löysimme Karoliinan
ammatilliseen toimintaan jotain
yllättävää ja uutta 
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Business Manager
Google Analytics
Mailchimp
Canva

Opitut välineet tässä projektissa:

Marika: "Opin käyttämään Business Manageria
ja  lisäksi Canvaa Istagram Stories- videoiden
tekemiseen"

Tanja: "Ihan paras kehä, opin todella paljon"

Rainer: "On mielenkiintoista huomata miten
Business Manager käytännössä toimii, paljon
olen oppinut uusia asioita"

Digiloikka Business Managerin ja
matkailumuotoilun avulla

JaloTours järjestää ryhmämatkoja etenkin
Baltiaan, Venäjälle ja Etelä- Amerikkaan.   

Liitimme jalotours.com sivuun Google Analytics-
työkaluun, loimme Business Managerin, jolla
teimme kaksi Facebook-mainosta Riiasta sekä
Narvan oopperamatkasta. Lisäksi Rainer  teki
uutiskirje-tilausmahdollisuuden Mailchimp-
ohjelmalla.
 
Teimme Canva- ohjelmalla Insagram mainoksia
ja stories- videoita.  Lisäksi teimme elokuulle
markkinoinnin tueksi somekalenterin, jonka
avulla on helpompi suunnitella postauskia.  

Tuloksina saimme paljon oppia digitaalisesta
mainonnasta ja saimme Rainerille itselleen myös
paljon uusia vinkkejä markkinoinnin
digitalisoimiseen. 

MATKAILUMUOTOILU   |  KORONAKESÄ 2020

Marika
Auvinen

Rainer
 Veges

Tanja
Pakarinen



Nyt kun maailma on ottanut digiloikan, toivon sen myös
olevan itselle loikka uuteen.
On ollut hienoa olla mukana tämän ihmisjoukon
ympäröimänä, kuulla tarinoita, kokemuksia,
mahdollisuuksia, tekemisen meininkiä tai huumoria
unohtamatta ja ammentaa omaan reppuun uusia
juttuja. Etätyöskentely, e-oppiminen ja sen myötä
verkostoituminen ovat tässä ja nyt, ehkäpä vielä pitkään
tai pysyvästi. Matkailua tullaan kehittämään täysin uusin
ajatuksin ja keinoin. Haasteita tulee olemaan, ja
paineensietokykyä tarvitaan, mitä meiltä matkailun
ammattilaisilta löytyy.
Olen utelias, kiinnostun uusista ihmistä ja asioista.
Verkostoituminen saa minut innostumaan. Uuden
oppiminen, itsensä kehittäminen ja haastaminen
ovat minua itseä. Minusta löytyy ystävällisyyttä ja
ahkeruutta, tekemisissä omistaudun asioille.

PERIKSIANTAMATTOMUUS – I CAN DO IT!

Reilut 15 vuotta matkailualan hektisyyttä takana.
Työskentelen yhden maailmanlaajuisesti halutun
matkailutuotteen parissa. Kemin Matkailu on palkittu
vuoden kotimaisena matkailuyrityksenä 2019, joka on
onnistunut tekemään talvesta kansainvälisen
matkailutuotteen. Pääasialliset työtehtävät ovat
kansainvälisten asiakkaiden ryhmämyynnissä. Lisäksi
incentive- ja leisure matkailijat, asiakaspalvelu
vastaanotossa ja hääkoordinaattorin tehtävät ovat tuttuja ja
saan usein kiitosta asiakaskohtaamisissa. Eri ohjelmistot,
järjestelmät ja digivälineet ovat osaamistani ja omaksun
uusia nopeasti. Opin uusien välineiden, kuten Business
Managerin ja Canvan käytön sekä FB:n & IG:n
syvällisemmin. 

Opiskelu ja oppiminen haastavat aina uudestaan ja uudestaan ja
olenkin suorittanut useita tutkintoja ja koulutuksia:
Restonomi, Yamk – opinnot kesken
Matkailumuotoilja 2020
Travel and Tourism Management 2015
IT tradenomi, Amk 2013
Liikatalouden perustutkinto, ammattiopisto 2006
2 x tietojenkäsittelyn ammattitutkinto, ammattiopisto 2002, 2003

Tällä matkalla kuultua: ”Pohdiskelevan tarkka analysoija ja
erinomainen tiimitekijä!”

OSAAMINEN & INTOHIMOT & JUURET

Matkailu, ennen ja jälkeen pandemian, on yksi
maailman eniten kilpailtuja ja nopeiten
kasvavia toimialoja, jota digitaalisten
palveluiden kehitys muokkaa jatkuvasti. 
Kilpailu ei ole enää vain paikallista, vaan
globaalia. Vaihtoehtoja on helppo vertailla ja
ostaa. Se on uhka, mutta samalla myös
mahdollisuus niille, jotka kehittävät uusia,
houkuttelvia palveluita ja ratkailuja. Sekä niille,
jotka hoksaavat hyödyntää digitaalisia
palveluja uusia teknologioita ja kehittää omaa
osaamista.

2020-luvun innovaatiot ovat vaikutuksiltaan
entistäkin radikaalimpia, koska ne yhdistävät
useita uusia teknologioita synnyttäen
 vaikutuksellisimpia ilmiöitä. Uskomme että
pandemia on vahvistanut ja nopeuttanut tätä
megatrendiä. Me olemme tänään edellä
useimpia, ja siellä pysyäksemme on tehtävä
töitä. 28 uutta digivälinettä hallussa, mutta
liike on pidettävä käynnissä. 
 

TANJA
PAKARINEN
M A T K A I L U M U O T O I L I J A

Jalo Tours goes Instagram
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YHTEYSTIEDOT

tanja-pakarinen
Kemi 



Brändäyksen tavoite: Tunne suomalainen
luonto fyysisesti 
 
Feel The Nature-ohjelmapalveluyrityksen
omistaja Olli Rinne on elämysten tuottaja
Nuuksion upeassa luonnossa. Uudistaessamme
yrityksen brändiä halusimme korostaa nimen
mukaisesti juurikin luonnon fyysistä
aistimista ja tuntemista lähikuvilla, lyhyillä
videoilla ja kuvaavilla teksteillä. 

Olli on kuvannut paljon videoita, mutta pitkiä (yli
30 min.). Suosittelimme lyhyempiä muutaman
minuutin tiisereitä sekä somessa ja nettisivuilla.
Videoista saa äänitehosteilla aidontuntuisia
tunnelmapolkuja tai toisaalta tietoiskuja,
pidempiin videoihin kannattaa laittaa tekstitys,
joka auttaa eri puolilta maailmaa saapuvia
katsojia ymmärtämään paremmin sisältöä.

Brändäyksellä tunnetta ja
digitaalinen liiketoiminta toiseksi
tukijalaksi  
Sitran kirjaamia matkailun megatrendejä ovat
mm. hyvinvointia luonnosta, eettinen
elämäntapa, terve elämä ja enemmän
kokemuksia. Luonnon terveysvaikutuksia ovat
mm. stressinhallinta, palautuminen ja
paraneminen. Näistä positiivisista fiiliksistä ja
tunnereaktioista suosittelemme kertomaan
luontoyrityksen markkinoinnissa. 

Ehdotimme yrityksen nimen muuttamista
kansainvälisessä markkinoinnissa Feel The
Nature in Finland, koska mm. hästäkillä
#feelthenature on Instagramissa kansainvälisiä
julkaisuja 98 000 kpl. 

Logon vihreään lehtimalliin suosittelimme
lisättäväksi kolmannen sinisävyisen lehden
kuvaamaan Suomen luontoa, hästäkeissä myös
#feelthenatureinfinland #feelthenatureinnuuksio
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Olen matkatoimistoalan moniosaaja ja useissa maailman
kriiseissä keitetty sopeutuja. Covid-19 on toki kovin, mutta
tiedämme entuudestaan, että kaikki loppuu aikanaan ja
ihminen ei tule tälläkään kertaa täysin lopettamaan
liikkumistaan paikasta toiseen. Paineensietokykyni on siis
testattu ja nyt onkin oiva aika muotoilla matkailulle uutta
tulevaisuutta. 

Tiimityö ja yhteisöllisyys on se ratkaiseva tulevaisuuden
draiveri. Etätyöstä, verkko-oppimisesta ja staycationista
on tullut uusi normaali, johon heimomme jäsenenä ilolla
kuulun. Toivottoman tuntuisesta tilanteesta löydämme
yhteistyöllä uudet suunnat, kehitämme ja onnistumme!

Innostun erilaisten ihmisten kohtaamisesta ja ongelmien
ratkaisemisesta. Omaan ratkaisukeskeisen ja visionääri-
sen ajattelutavan ja haluan olla luomassa Suomen
matkailulle parhaat mahdolliset myyntiedellytykset
lokaalisti sekä globaalisti. Haluan olla  todistamassa
Suomen ensimmäistä matkailuministeriön perustamista ja
sitä, että turismista on tullut Suomelle merkittävä
elinkeino. Tekijöitä ja can do -asennetta tarvitaan! 
Niin kaunis on Maamme! 

INNOSTUVA MONIOSAAJA, RATKAISEVA ONNISTUJA

Asiantuntijana olen erikoistunut liikuttamaan ryhmiä
vaativista lintubongausmatkoista usean tuhannen
laivachartrauksiin ja kaikkea siltä väliltä. Ja välillä vähän
ylikin, sillä olenhan myynyt jopa avaruusmatkoja. 
Olen tunneälykäs, innostun ja innostan muita, nostatan
yhteishenkeä. Olen pelinrakentaja, jonka tarkka vaisto
dream teamistä synnyttää menestymisen edellytykset. 
Käytännön kokemusta myynti-, tuotanto-, projekti- sekä
esimies että tapahtumatyöstä 20 vuoden aikana. Omaan
kattavan kuvan matkailun logistiikasta eikä uusien
teknologiaratkaisujen omaksuminen tuota vaikeuksia.
Sovellan kaikkea kokemaani ja jaan osaamistani.
Olen itseohjautuva tiimitekijä, intohimoinen uuden
oppija, kehittäjä ja käytännön onnistuja. 
Can do -asenne on eteenpäin vievä supervoimani. 

OSAAMINEN & INTOHIMOT & JUURET

@susahuotari
YHTEYSTIEDOT

susa-marju-huotari

Pääkaupunkiseutu 

Erä-Olli seikkailee livenä ja somessa
 
Teimme Ollista piirroshahmon nimeltään Erä-
Olli, englanniksi Ollie, Your Nature Guide.
Animoitu hahmo seikkailee somessa,
markkinointi- ja varauskanavissa, videoilla ja
hänet voi tavata luonnossa ihan livenäkin.
Piirroshahmo mahdollistaa sen, että luonto-
oppaan ei aina tarvitse olla oikea Olli. Animaatio
tuo luontokokemuksiin myös hauskuutta sekä
lapsille että aikuisille. 
 
Digitaalinen liiketoiminta toiseksi tukijalaksi
 
Koronapandemian takia kansainväliset asiakkaat
ovat olleet poissa ainakin tänä kesänä.
Ehdotimme Ollille, että hän kokoaisi Nuuksion
matkailupalvelutoimijoista oman The Noux-
heimoverkoston, jonka palveluja markkinoidaan
yhteisesti Ollin verkkokaupassa. Eri yrittäjistä
(kuljetus, majoitus, catering ja muu
ohjelmapalveluyritys) voitaisiin tehdä omat
animaatiohahmot Nuuksion liito-orava-logon
tyyliin. 

The Noux -animaatiosarja leviäisi sosiaalisessa
mediassa ja Youtubessa etenkin Aasiassa tuoden
valtavaa näkyvyyttä Nuuksiolle
ja Suomen puhtaalle luonnolle. Samalla Olli
Rinne saisi digipalvelujen tuottamisesta toisen
tukijalan omalla yritykselleen.

SUSA
HUOTARI
M A T K A I L U M U O T O I L I J A

The Noux-heimon animaatiolla
Nuuksio tunnetuksi
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"Tosi mielenkiintoisia juttuja, digitaalisten palvelujen

brändääminen onkin jäänyt minulta. Digimaailmassa

henkilöhahmo vaatii identifikaatiota, siinä

piirroshahmo onkin hauska eikä rajoita personointia

vain yhteen henkilöön"

Olli Rinne, Feel the Nature



Kotimainen Kon-Tiki Tours tarjoaa räätälöityjä
ryhmämatkoja eri teemoilla ympäri maailmaa.
Heidän toisen brändinsä Kon-Tiki Finlandin alta
löytyy kotimaan kohteina Lappi sekä Helsinki.
Kon-Tiki Finlandilla on suuri intohimo ja tarve
uudelleen muotoilla ja laajentaa kotimaan
tarjontaa, kehittää brändiä ja pohtia uusia
toteutus- ja myyntikanaviaan.

Meidän "kolmen kopla" toi projektissaan ideoita
uusien palveluiden tuotteistamiseen, brändin
kehittämiseen, Kon-Tiki Finlandin omaan logoon
ja diginäkyvyyteen. Loimme kotimaan
tuoteperheen "Go Finland with Kon-Tiki", jonka
alle rakensimme tuotteina mm. Go Sport, Go
Local ja Go Wild. Siitä sukelsimme vielä hieman
syvemmälle ja toimme esille erilaisia
yhteistyökumppani-ehdotuksia ja
urheilutapahtumia.

'Älä tyydy tavalliseen'
- monipuoliset palvelukokonaisuudet

Tulevaisuus on hyvin epävarma vielä pitkään
matkailualalla, joten on hienoa, että Kon-Tiki
Finland uskaltaa aloittaa uuden projektin
kotimaan tuoteperheen ja brändin luomiseksi -
matkailumuotoilla uuden sivun historian
kirjaansa, jossa me olemme saaneet olla mukana.

Uskomme, että siinä huomioidaan myös joitain
ehdotuksiamme esim. virtuaalimessut,
matkailuillat livestreaminä, bloggaaminen,
panostaminen erityisryhmiin tai vähemmistöihin
- uusia digivälineitä unohtamatta. 

Esittelimme projektin toimitusjohtaja Timo
Saranpäälle, jonka kanssa saimme aikaan
mielenkiintoisen ja antoisan keskustelun. 

Timon mukaan toimme projektissamme esille
hyviä uusia näkökulmia ja toteutettavia ideoita,
joista on hyvä jatkaa.
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Olen sosiaalinen, tavoitteellinen, innokas oppimaan ja
laajan kokemuksen omaava matkailualan ammattilainen.
Rakastan kohdata asiakkaita, kuunnella ja tarjota
heille erilaisia matkailu- ja tapahtuma-alan palveluita.
Tavoitteeni on onnistunut, jos asiakas kokee palvelun
ylittäneen odotuksen - ja matkasta jää mieleen
unohtumaton elämys.
Koronan myötä matkailuala pysähtyi kuin seinään - myös
omien yrityssuunnitelmieni osalta. Päätin kuitenkin nostaa
pään pystyyn ja lähteä opiskelemaan 20 hengen voimin
matkailumuotoilua, joka on ollut antoisaa ja monipuolista
uuden oppimista ja hyvää vanhan kertausta. 

NYT ON PARAS HETKI - OLEN HETKESSÄ ELÄJÄ 

26 vuoden matkailualan kokemus eri rooleissa - aina

viimeksi toimin mm. urheilumatkojen ja

loistava matkanjohtaja, joka selviytyy tilanteesta kuin

intohimona Show-tanssi ja uuden oppiminen  
parasta elämässä: omat unelmat, ystävät, perhe ja koira

ryhmämatkavirkailijasta globaaliin asiakkuuspäällikköön

yritystapahtumien myyntipäällikkönä

tilanteesta hymyillen ja ammattitaidolla

Kollegat Sirpasta: 
"Sipellä on vankka kokemus ja asiantuntemus, joka ei
kuitenkaan estä ajattelemasta myös uusilla, innovatiivisilla
tavoilla. Hän on innostava energiapommi, joka näkee aina
auringon sadepilvienkin takana. Sipen kanssa on ilo tehdä
töitä ja asiat rullaa hyvällä hengellä. Ihmisläheisyys ja
tietotaito samassa tehopaketissa. Uudessa projektissa näki
myös uusia puolia vanhassa kollegassa ja kunnioitus hänen
ammattitaitoaan kohtaan vain vahvistui."
"Hän on sydämellinen, aktiivinen ja erittäin hyvällä
ammattitaidolla varustettu tehopakkaus:).

OSAAMINEN & INTOHIMOT & JUURET

@YlonenSirpa
YHTEYSTIEDOT

linkedin.com/in/sirpaylönen

Espoo

SIRPA
YLÖNEN
M A T K A I L U M U O T O I L I J A
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Incoming matkailu tulevaisuuden
tuulissa ja uuden edessä



"Elämässä pitää olla unelmia. 

Minun unelmani on saada tehdä työtä
ihmiseltä ihmiselle. Haluan käyttää kaiken
elämänkokemukseni, ammattitaitoni ja
luovuuteni sinun parhaaksesi. 

Haluan myös kuulla ja kuunnella sinua. 

Olemalla itse avoin, luotettava ja helposti
lähestyttävä, pääsemme yhdessä parhaaseen
tulokseen!"

Tarja Hemmilä, yrittäjä

Mielen aallot on Tarja Hemmilän luoma
mielenhyvinvoinnin parhaaksi toimiva yritys, joka
tuottaa myös mielenterveyspalveluita. 

Hänellä on se ihailtava taito olla lämmin persoona,
jonka luokse on aina helppo tulla - ihmisten
ihminen, jos näin voi sanoa. Tämän hän huomasi
sosionomi-opinnoissaan: "Olen oikealla polulla!" 

Muotoilimme Tarjan pitopalvelukokin
ammattitaidon ja intohimon villiruokaan &
voimaantumiseen kolmeksi palvelutuotteeksi.
Hyödynsimme kaikkea osaamistamme ja alueen
upeaa matkailuympäristöä. Kysyimme
palvelumuotoilun työkaluilla ja empaattisella
asenteella: Mitä rohkeaa ja isoa Mielen Aallot on
tulevaisuudessa Koronan jälkeen?

Ajattelimme isosti ja rohkeasti: Vuonna 2025 Tarja
valitaan Vuoden Pudasjärveläiseksi ja Vuoden
Villiruoka-yrittäjäksi. Ameriikkaa myöten tullaan
Pudasjärvelle Tarjattaren kursseille. 

Jo nyt korona-aikana pääkaupunkiseudun perheet
tarvitsevat Villiruuan ja Voimavalokuvauksen
hellivää kehtoa yhdessä luontoympäristön terveyttä
ylläpitävän voiman kanssa.
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Heidi
Tetri

Juuso
Happonen

Rakkaus Ruokaan ja Voimaantumiseen

Tiina
Kähkönen



oma hissipuhe omalla äänellä, minä-muodossa.
OMAN BRÄNDIN MUKAINEN OTSIKKO

asianatuntijana t...

Käytännön kokemus 
Tunnen niin kulttuuristen ryhmäsovellusten maailmaa
kuin myös teknisten ratkaisuiden konsepteja AR- ja VR-
maailmoiden osalta
Myös 

OSAAMINEN & INTOHIMOT & JUURET

@
YHTEYSTIEDOT

VoimaValokuvat
oman voimaantumisen 
välineiksi

Villiruokaa kokaten
huimissa maisemissa
Tarjan malliin

ETUNIMI
SUKUNIMI
M A T K A I L U M U O T O I L I J A
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Mielen hallinnan 
parhaat menetelmät
omaan työkalupakkiin

Asiakaskontaktointipinnoista ehdotimme Tarjalle ehdottomasti
aktiivisempaa Instagramin käyttöä ja miksipä ei TikTok videoita

villiruoan parista. 

Kolmen Hyvän Paketti

Päivä

Päivä

Päivä

Asiakkaat viipyvät Syötteellä viisi päivää: kolme
päivää kurssilla ja pari päivää ennen tai jälkeen
nauttien luonnosta ja aktiviteeteista omin
päin.

Yhteistyöverkostossa on matkailun tulevaisuus!
Laskettelukeskuksessa myydään pakettia
sisäänheittotuotteena niille, jotka eivät viihdy
rinteessä tai ladulla - tai etsivät muuta
elämystä.

Avasimme yrittäjälle myös ikkunan
satumaisten työ-rooliasujen hyödyntämiseen
päivien profiloinnissa. Monipuolisilla
menetelmillä luodaan sosiaalinen
elämyskonsepti - Voimaannuttava Loma-
ohjelma.

oma hissipuhe omalla äänellä, minä-muodossa.
OMAN BRÄNDIN MUKAINEN OTSIKKO

asianatuntijana t...

Käytännön kokemus 
Tunnen niin kulttuuristen ryhmäsovellusten maailmaa
kuin myös teknisten ratkaisuiden konsepteja AR- ja VR-
maailmoiden osalta
Myös 

OSAAMINEN & INTOHIMOT & JUURET

ETUNIMI
SUKUNIMI
M A T K A I L U M U O T O I L I J A

@
YHTEYSTIEDOT

Innostuva ja idearikas! 
Päämääränä tuottaa ja kokea elämyksiä, sekä nättejä
asioita elämässä...ja matkan varrella pitää evästaukoja. 

Vahvuutena visuaalisuus, kärsivällisyys ja  huumori. Näillä
ominaisuuksialla pärjää myös asiakastyössä, joka on
llähellä sydäntäni.

IDEOILLA VARUSTETTU KAUNEUDEN ETSIJÄ

Valmistuin restonomiksi Jyväskylästä vuonna 2014 ja
koulutukseni aikana kävin  Hollannissa vaihto-
opiskelijana. Linjana oli oli event and leisure
management.
Olen työskennellyt erilaisissa elämyspalveluiden
myyntitoimistoissa aina lappisafarien myynnistä
sisäleikkipuistojen myyntiin asti.  Tällä hetkellä
työskentelen kokouskeskuksessa asiakaspalvelutyössä.  
Suurimman ilon saan työskennellessäni mainoskuvien ja
tekstien parissa. Tykkään projektiluontoisesta
työotteesta ja uusien asioiden luomisesta
Eri ohjelmistot eivät tuota minulle ongelmia, ja omaksun
ne nopeasti.

OSAAMINEN & INTOHIMOT & JUURET

MARI 
PAASO
M A T K A I L U M U O T O I L I J A

YHTEYSTIEDOT

Mari Paaso

Oulu

Matkailumuotoilukollegat Marista:
"Mari on elävä todiste siitä, miten iloisia ihmisiä Oulusta tulee.
Positiivisuus ja innokas can do -asenne näkyi kaikessa
tekemisessä. Mari on loistava visualisti ja osaa tuoda
näkemyksensä digitaalisille alustoille ammattitaitoisella otteella.
Idearikas Mari huomioi luovuuden keskellä myös detaljit ja
sinnikkäästi hioo kaiken kuntoon. Marin kanssa työskentelisin
mieluusti uudelleenkin."

"Mari on hymyilevä, iloinen ja todella taitava mm. eri ohjelmissa
ja visuaalisuudessa. Aina yhteistyökykyinen ja myös halukas
kehittymään"

Kehitimme yksinkertaisen ja vetovoimaisen
konseptin niille, jotka haluavat irtioton
hektisesta arjesta oman mielen ja kehon
hyvinvoinnin ympärillä. Samalla tarjoutuu
mahdollisuus upeaan luontokokemukseen.

Tarja tuottaa yhteistyökumppaneiden avulla
ainutlaatuisia elämyksiä persoonallisella
konseptilla. Monipuolinen mielenhyvinvointia
tukeva palvelutuote sisältää kolme osaa:



"Odotin Paljon-Sain Paljon!"

Arctic Spa Wellness yrittäjällä on huipputuote...
Siis tarkemmin HÄN on huipputuote! Mitä
puuttuu on ymmärrys Digimarkkinoinnin
helppoudesta ja kanavien valinnasta. 

Onneksi me matkailunmuotoilijat osaame nämä
asiat!

Instagram ja sen tuoma näkyvyyys sopii Arctic Spa
Welnesille täydellisesti. Toki vaatii sen valokuvien
räpsimisen, mutta muuten julkaisuun ja siellä
"somessa notkumiseen" ei kuitenkaan tarvitse
tuhlata kokopäivää. 

Teimme yritykseen kattavan paketin siitä,  kuinka
hyödyntää Canvaa suunnittelutyökaluna. Mten
Instagram taipuu markkinointiin ja 
 asiakashankintoihin ja  kuinka facebookiin voi
ajastaa mainoksia tai tehdä hyviä tempauksia,
josta asiakkaat innostuvat. 

Yrittäjä oli silminnähden innostunut meidän
matkailumuotoilijoiden tarjoamiin ratkaisuihin.
Arctic Wellness Spa on kiihdytetty Digiaikaan!

Digimitalla uutta näkyvyyttä
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Susa
Huotari

Merja
HIetaniemi

Tiina
Kähkönen

Arctic Spa Wellness on Iso-Syötteellä toimiva,

Leena Särkelään kulminoituva yritys. Leena on
kehonhuollon ammattilainen. "Niitä kuuluisia ja
vähän mystisiä" kalevalaisia jäsenkorjaajia. Eikä
se riitä, hänen repustaan löytyy myös hierojan
pätevyys, personall trainerin auktoriteetti ja
suuri ymmärrys siitä, miten kehoa huolletaan.

Susa
Huotari

Tiina
Kähkönen

Merja
Hietaniemi



Mää, sää, mie, sie. Oon Oulusa kasvanu Rovaniemellä
lapsuuden kesäni viettänyt ja Levillä, siellä Sirkan kylässä, 
 11 vuotta marinoitunut Matkailualan moniosaaja. 
Intohimoni on vaeltaminen hyvä ruoka, viini ja ihmiset 
 sekä excel- taulukot. 

Olen taituri  hallitsemaan erilaisia myös alati muuttuvia
kokonausuuksia.  Vertaankin taitoani monesti tetriksen
pelaamiseen. Jokaisella asialla, ajalla,ja ihmisellä on
tapahtumassa oma palikkansa. Taito on laittaa joainen
palikka oikeinpäin ja oikeaan paikkaan. 

Haluan innostua, innovoida ja hullutella. Tehdä suuresti! 
Koleegani sanoikin minulle, että muista, "hullu saa ja pitää
olla, mutta ei tyhmä!" Tällä hän juurikin tarkoitti sitä, että
maailma ei aina ole valmis edelläkävijöille, mutta heitä
tarvitaan aina. 
 

"HULLU SAA OLLA, MUTTA EI TYHMÄ!"

Matkailu alana ja ihmiset matkailijoina, elämyksiä kokien on
kiehtonut minua aina.  Koulutukseltani olen Matkailun
restonomi, tarkemmin olen  työssä oppinut ravintola-alan
ammattilainen joka vielä tekee sen yörespan ja heittää sen
kelkkasafari.  

Olen  valmis heittäytymään  elämykseen mukaan ja
haluankin tuottaa ja muotoilla  asiakaskokemuksia jotka
ylittävät odotukset.

Tyytyväinen työntekijä takaa tyytyväisiä asiakkaita. Olen
työskenellyt pitkään henkilöstöhallinassa ja ehdottomasti
tiedän kuinka suuri merkitys tyytyväisellä työntekijällä on ja
hyvinvointi, kaikkien osapuolien hyvinvointi on sydämen
asia. 

Uudet ohjelmat eivät tuota minulle ongelmia, päin vastoin
ne tuottavat minulle iloa varsinkin kun ne helpottavat
asiakkaiden matkaa Internetin sivuilta suoraan luoksemme
kokemaan  parhaimpia elämyksiä.

OSAAMINEN & INTOHIMOT & JUURET

YHTEYSTIEDOT

Tiina Kähkönen

Oulu

#hästägpilvi 

#kalevalainenjäsenkorjaus
#klassinen hieronta

#urheiluhieronta
#kehonhuolto

#hyväolo
#hyvvääolua

#vauvastavaariin
#arcticspawellness

#iso-syöte

TIINA
KÄHKÖNEN
M A T K A I L U M U O T O I L I J A
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matkailijat eli kertaostajat
paikalliset asukkaat eli repeatterit

brändi vetovoimaiseksi 

Digitavoite: 
1) asiakasmäärät huimaan nousuun

2) tunnettuuden lisääminen

Väline: Instagram (ansaittu malli) 

Työvälineenä: Canva, graafinen työkalu

Jatkoksi: 
- Instagram ja FB mainokset (ostettu malli) 



Lähestyimme TaikaUnen brändiä sen näkyvimmän
alustan, eli nettikaupan kautta. Teimme yrittäjä 
 Jani Gallenille konkreettisen pienen
brändikäsikirjan värimaailmasta, fonteista,
asettelusta sekä tuotteen paketoinnista. Ja niinhän
sitä sanotaan, että sitä saa mitä tilaa, ja meiltä saa
vaikkei edes tilaa; joten suunniteltiinpa uusi
logokin.

Peitot jäsenneltiin tuoteryhmiin halausteemalla:
"Rauhoittava Halaus" sekä "Karhun Halaus" auttavat
asiakasta havainnoimaan, kenelle tämä kyseinen
"halaus" voisi olla tarkoitettu.
 
Muotoilmme arkisen nettikaupan visuaaliseksi
lifestyle-kaupaksi, ja hyvän unen ostoelämykseksi ja
samalla kruunattiin Jani Hyvän Unen Lähettilääksi.
Se, ottaako Jani tittelin vastaan, jää nähtäväksi. 

TaikaUni on Kalajokelainen yhden miehen ja
hieman myös koko perheen yritys, joka myy
laadukkaita painopeittoja suurella sydämellä.

Painopeittojen terveyshyödyistä voisi luennoida
tunteja ja tunteja, mutta päällimmäisenä nousevat
esiin stressin väheneminen, yliaktiivisesta päivästä
irtaantuminen sekä syvän ja rauhallisen unen
tuomat lukuisat edut. 

Kuinka se siis toimii?
 
Painopeiton aiheuttama paineen tunne lisää
hermoston välittäjäaineiden, kuten serotoniinin
tuotantoa ja vaikuttaa keskushermostoon
rauhoittavasti. Kuulostaa hienolta, mutta jos haluaa
käytännöllisen lähestymistavan, kuvittele miltä
tuntuu, kun joku halaa sinua oikein kunnolla. Sen
parempaa tunnetta on vaikea löytää! Ja siihen
tunteeseen siis tarttuu matkailumuotoilijat.

Ella
Päkkilä

Asiakkaat hereille paremman unen
toivossa

Mari
Paaso
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Olen tunnettu positiivisesta ja työhön tarttuvasta
asenteestani. Innostun uusista haasteista ja innovoin
uutta! Kokemukseni vaativista työtehtävistä ulkomailla
asiakaspalvelupäällikkönä ja sukellusoppaana ovat
tuoneet minulle taitoja selvitä tilanteesta kuin tilanteesta.
Asiakaspalvelun lisäksi vahvuuksiani ovat myynti ja
markkinointi. Markkinoinissa vahvuuksiani ovat hyvä
visuaalinen silmä ja sisällöntuotanto. Otan uudet
digitaaliset välineet haltuun ja tuotan hyvin
mainostekstejä ja kuvia. Rakastankin sommittelua sekä
oppia uusia tekniikoita valokuvaamisen ja editointiin.       

KEHITTÄJÄMIELINEN JA ENERGINEN SEIKKAILIJATAR

Tie matkailualalle alkoi Lapin ammattikorkeakoulusta, jossa
opiskelin matkailu- ja ravitsemisalaa, suuntautuen
tapahtumajohtamiseen. Työharjotteluiden kautta sain
jalkaa oveen väliin ulkomaille, Thaimaahan ja Filippiineille.
Löysin tropiikista myös rakkaan harrastuksen, josta tuli
myös myöhemmin ammatti. Sukellus on vienyt minut
mukanaan uuteen maailmaan, josta on löytynyt paljon
uusia elämää mullistavia kokemuksia ja ystäviä. Suomeen
palattuani olen työskennellyt sukellusmatkailun parissa. 

Minua matkailualassa kiehtoo elämysten tuottaminen ja
asiakaspalvelu. Ilahdun aina, kun voin ylittää asiakkaiden
odotukset. Tavoitteenani onkin saada aikaan positiivisia
asiakaskokemuksia ylittämällä asiakkaiden odotukset.
Elämysmatkailussa minua kiinnostaa vastuullisuus ja
yksilöllisten räätälöityjen matkojen toteuttaminen. Sytyn
myyntityöstä ja tekemisessäni on aina läsnä taloudellinen
ajattelutapa.  

Nyt olen myös yksi Suomen ensimmäisistä
matkailumuotoilijoista. Matkailumuotoilijat yhteisö on
tuonut minulle uusia verkostoja ja uutta osaamista
tuotteistamisen, muotoilun, brändäyksen sekä
digimarkkinoinnin saralla. Yhdessä olemme muotoilleet
matkailun tulevaisuuden!      
   

OSAAMINEN & INTOHIMOT & JUURET

YHTEYSTIEDOT

ella-maria päkkilä

Oulu, Northern Ostrobothnia

Moni voi miettiä, kuuluuko
painopeittobisnes edes etäisesti
matkailumuotoilijoiden toimialaan.
Vastaus on, että ehdottomasti kuuluu!

Jos matkalle lähdetään rentoutumaan,
siihen kannattaa satsata parhailla
mahdollisilla tuotteilla. Ja mitä muuta
painopeitto onkaan, kuin avain rauhallisiin
yöuniin matkakohteessa.  

Koronan iskiessä kävi kuitenkin kaikilla
seikkailijoilla mielessä, että liekkö tässä nyt
enää ikinä lomaillaan ulkomailla tai
muuallakaan. Tässä yhteydessä pomppasi
pinnalle termi Staycation. 

Staycationin ideana on nauttia
aktiviteeteista oman kodin läheisyydessä ja
palata yöksi kotiin. Siinä siis yhdistyvät
tietyllä tavalla loman parhaat puolet,
seikkailu ja palaaminen omaan sänkyyn. 
Jos tulevaisuuden matkailu painottuu
lähialueille, kannattaa siis panostaa myös
oman kodin mukavuuksiin. 

Matkapalveluiden tuottajilla on tarve luoda
elämyksiä asiakkaille. Minkälainen elämys
on painopeiton osto? Sen sijaan, että
postissa tulisi vain tylsä muovipaketti,
painopeiton saapuninen olisikin täynnä
elämyksellisiä elementtejä. Miltä kuulostaisi
vaikka aamupala peiton mukana? 

Kuten huomaatte mahdollisuudet
muotoilla painopeitosta kokonaisvaltainen
elämys ovat rajattomat.    

ELLA-MARIA
PÄKKILÄ
M A T K A I L U M U O T O I L I J A
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Miten saadaan peitosta
matkailuelämys?



Älyttömän iso kiitos teille!  Saatiin tästä paljon
avaimia ja vinkkejä tulevaan! 

Julia Tapaninaho,

Kuuru LV
Kuuru Tunturihotelli oli mukana
matkailumuotoilun kaikilla kolmella jaksolla.
Hotelli on hyvin tarkka visuaalisesta brändistään,
jota haluamme tietenkin kunnioittaa. 
 Matkailumuotoilutiimi äädyimme antamaan
käytännön vinkkejä ja konkreetiisia neuvoja, miten
itse edetä. 

Kuurulla oli jo instagram ja facebook tilit.
Vinkkasimme miten varsinkin Instagram tilille
aihetunniste-linkitysten avulla saa paljon
enemmän näkyvyyttä ja sitä kautta enemmän
kävijöitä ja huomiota.  Aihetunnisteina (#)
kannattaa käyttää niin suomen- kuin
englanninkielisiä sanoja. 
Perustimme Twitter-tilin, ja se lähti mukavasti
pyörimään. 

Kehotimme myös ostamaan facebookissa
mainosaikaa, joka tuo yritystä näkyvämmäksi. Mitä
enemmän yritys näkyy kaikilla mahdollisilla some
kanavilla, se näkyvämmäksi he tulevat.
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Heidi
Tetri

Digimarkkinointi saa uutta nostetta

Tiina 
Hayes



Hei, aloittaessani tämän koulutuksen en koskaan olisi
kuvitellut, että saadessani päätökseen sen, osaan uusia
ohjelmia ja sain työskennellä upeiden ja taitavien ihmisten
kanssa, joista osasta tuli ihania ystäviä.  Oli hienoa saada
tehdä hienoille yrityksille projekteja, joissa oikeasti
pystyimme auttamaan ja luomaan jotain uutta heille.

Matkailumuotoilijan työ sopii kuin valettu minulle.
Matkailuohjelmapalvelujen ammattilaiselle ja a la carte
kokille. Opin huomamaan että olen hyvin idearikas, ja
nautin siitä uusien kasvun mahdollisuuksien muotoilusta.
Periksi en anna. Jos huomaan, että jokin asia tuntuu aluksi
hieman vaikealta, en anna itseni lopettaa yrittämästä vaan
etsin ratkaisun. Ja aina se lopulta löytyy. Matkalla sinne
olen oppinut kuinka asiat voi tehdä toisin näkökulmaa
vaihtamalla. 
Opimme myös videoeditointia, jonka aikana huomasin,
kuinka hidasta ja aikaa vievää se on, mutta onnistunut
lopputulos tuo hymyn kasvoille.   

PERIKSI EI ANNETA

On hienoa luoda ja kehittää aivan uudenlaisia
konsepteja ja tuotteita yrityksille sekä laittaa
ne toteen! Minulla on pitkä ja monipuolinen tausta
asiakaspalvelusta sekä myyntitöistä. 
Kahden kulttuuriin omaavana, ymmärrän
asiakaskohtaamisten tärkeyden niin suomalaisesta kuin
yhdysvaltalaisestakin näkökulmasta ja ehkä juuri siksi
erinomaisten asiakaskokemusten tuottaminen
on erityisesti lähellä sydäntäni.
Lisäksi yksi intohimoistani on hyvän ruoan valmistaminen -
josta minulla on à la carte ammattitutkinto -
sekä leipoa hyviä herkkuja jaettavaksi hyvässä seurassa. 

OSAAMINEN & INTOHIMOT & JUURET

@TiinaHayes
YHTEYSTIEDOT

Tiina Hayes

Oulu

Kuurun brändin tunnettuus kasvuun niin
Suomessa kuin kansainvälisestikin. Näkyvyys
kasvaa visuaalisesti ja tarinallisesti
kiinnostavalla some-sisällöllä. Nyt myös
Twitterissä. 

Logo ja Kuuru Love brändit tulevat käyttöön
laajasti suomi-design tuotteilla, joita halutaan
ostaa kotiin ja tuliaiseksi. 

TIINA 
HAYES
M A T K A I L U M U O T O I L I J A

Matkailun tulevaisuus
on digitaalinen
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Alottaessamme ihan ensimmäistä projektiamme,

palvelumuotoilua ja tuotteistamista, pidimme
muutaman päivän ajan aivoriihtä,

jonka aikana lenteli monenlaisia ideoita. Aluksi
olimme hieman hämillämme että ideoita ja
tehtävää oli niin paljon ja aikaa niin vähän, mutta
olimme heti valmiita käymään toimeen.

Aloimme ensin kehittämään virtuaalimatka
projektia Jalo matkoille kolmen hengen ryhmässä,

.Etsimme vr-lasit ja teimme paketit tuotteista, joita
vr-matkan kylkiäisenä lähettää asiakkaille. Näillä
asiakas saa kaikki aistit käyttöönsä virtuaalisen
matkan yhteydessä.

Projektin ollessa jo lähes valmis, lähdimme vielä
kehittämään lisää. Teimme täyskäännöksen ja
päätimme järjestää Rainerille yllätyksen. Pistimme
koko pakan uusiksi!
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Rainer
Veges

Janika
Lukkarila

Kehitystyön virtuaalinen alku ja
tosiTV jatko

Tiina 
Hayes



Olen matkailualan yrittäjä ja toiminut perheyrityksen 
Oy Jalo Ab/Jalo Loma toimitusjohtajana vuodesta 2016.
Sinä aikana olen tehnyt yrityksestä enemmän minun
näköiseni. Olen kehittänyt uusia matkakohteita,
uudistanut yrityksen nettisivut sekä luonut some-kanavia.
Hyvät ideat harvoin syntyvät toimistolla. Itse olen aina kun
mahdollista henkilökohtaisesti mukana matkoilla
asiakkaiden kanssa. Kentällä näen heti jos pitää kehittää
jotain, vierailut, ruokailu, matkaohjelma liian tiukka, jne.
Uskon 20/80 sääntöön, jossa pienillä virityksillä saa aikaan
ison muutoksen. Laadulla on useimmissa tapauksissa
enemmän merkitystä kuin määrällä. Tärkeätä on löytää se
20% (mainoskanava, matkapalvelu) joka antaa 80%
tuloksista ja panostaa enemmän siihen 20%.

Matkailumuotoiljana olemme tärkeässä roolissa
rakentamassa alalle kasvua ja matkailualan toimijana
lisäämässä hyvinvointia ja avartamassa omaa ja toisten
maailmankuvaa. Tämä on visioni johon uskomme Jalo
matkoissa.

INNOVAATIO, KILPAILIJOISTA EROTTAUTUMINEN

Matkailutuotteiden kehittäminen Kielten opiskelu
Baltian maiden, Venäjän, Ukrainan, Moldovan, Keski-
Aasian sekä Etelä-Amerikan tuntemus.

Asiakaskohtaamiset kaiken tekemisen sydämessä.
Olen itse mukana monilla matkoillamme ja mikään ei
ole niin hienoa kuin se, että mukana on asiakkaita,
jotka ovat valinneet matkan koska olen itse mukana.
Siitä tiedän että teen asioita oikein.

Kokemus ja juuret tulevat kirjaimellisesti äidin
maidossa, mutta siitä huolimatta itseään täytyy
haastaa uuden oppimiseen, ettei putoa kehityksen
kelkasta.

Kehitän kokoajan uusia konsepteja ja kuulostelen
asiakkailtani saamaa palautetta herkällä korvalla.

 

OSAAMINEN & INTOHIMOT & JUURET

@Jalo Loma

YHTEYSTIEDOT

Helsinki, Hakaniemi

Kehitimme naisenergialla uutta kasvua
muutamassa päivässä. Halusimme saada
aikaiseksi jotain erilaista ja todella näkyvää
sekä kasvattaa täysin uudenlaista
asiakaskuntaa Jalo matkoille.  

Muotoilimme vaikuttajamarkkinoinnin
konseptin, RealityTV ohjelman, jonka
kohdensimme aktiivisille ja
seikkailunhaluisille, milleniaaleille, jotka
haluavat itsekin näkyvyyttä ja näkyä.
Päätimme luoda heille tilaisuuden
matkustaa ja tuottaa näkyvyyttä kaikille:
kohteelle, seikkailijoille ja tietenkin
yritykselle. 
Samalla nuori, tuleva asiakaskunta
tutustutetaan matkakanjärjestäjäbrändiin ja
Jalo Loma rakentaa tulevaisuuden
asiakkuuksia.

Me kaikki matkailualalla muistamme kuinka
Lapissa kuvattu kiinalainen tosi-tv-sarja oli
yksi merkittävistä käännekohdista Aasian
matkailun kasvulle. Sen kautta saatu
medianäkyvyys toi ennen näkemätöntä
kasvua alueelle.

Jalo Tours päätti lähteä viemään konseptia
toteutukseen. Virtuaalimatkusta tämäkin:
katsojat pääsevät matkalle sohviltaan ja
jännäämään mitä kaikkea matkan varrella
koetaan. Pitäkäämme silmät auki
ensimmäistä tuotantokautta odottaen.

RAINER
VEGES
M A T K A I L U M U O T O I L I J A

Yllätä asiakas 
uusilla näkökulmilla
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Arctic Wellness Spa oli asiakkaamme brändäys
kehällämme. Yrityksellä oli joitain valmiita
bränielementtejä, mutta paljon oli vielä
tekemistäkin. Tartuimme rohkeasti haasteeseen
muotoilla mielen ja mainekuvan kirkastusta, sekä
uutta kasvua yrittäjälle.

Yksin yrittäjä sai meiltä konkreettisen välineen
tuottaa visuaalisesti ammattitaitoista
markkinointimateriaalia ilmaisella graafisen
suunnittelun työkalulla. Canvan hurmaavaa ja
ketterjä maailma ja somekanavien elvytys toi
yritykseen uutta virtaa ja lisäsi näkyvyyttä.
Ajoituksellisesti nämä opit tulivat oikeaan aikaan,
sillä koronaalisessa ajassa yrittäjällä on nyt
enemmän aikaa panostaa mainekuvan
rakentamiseen. Rohkaisimme hieman digiarkaa
yrittäjää niin että "tyhjän paperin kammo" katosi. 

Onnistuimme tavoitteessamme: uusi ilme
kuvastaa toimintaa paremmin ja tuo kirkkaammin
yrityksen tuotteita sekä arvoja esille. 
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Henna
Palosaari

Janika
Lukkarila

Rohkaisua, brändäystä ja
sanoitusta

Tiia 
Hayes
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Suurella sydämmellä, hymy kasvoillaan työnsä hoitava
ammattilainen. Olen kielitaitoinen, projekteista
helposti innostuva, heittäytymistaitoinen ja luotettava.

Tartun innolla toimeen kuin toimeen, enkä pelkää 

haasteita. Olen nopea omaksumaan uusia toiminta-

tapoja ja asioita. Omaan kyvyn olla aidosti läsnä,

tilanteiden ja ihmisten lukutaitoa  ja hyvän asenteen
työntekoa kohtaan.

Autan mielelläni muita ja minusta on sanottu että olen
sydämmellinen, luotettava ja omaan enemmän taitoja ja
tietoa kuin aina osaan edes kertoakkaan. Minua on
kuvattu myös sanoilla ihana hieman seko luonnonlapsi
sekä kävelevä jukeboksi. 

Luonnossa liikkuminen, laulaminen, lenkkeily,

valokuvaus, lentopallo, geokätköily ja lukeminen ovat
minulle tärkeitä voimavaran tuojia elämässäni. 

SYDÄN, SIELU JA HYMY

Intohimoni on tehdä työni mahdollisimman hyvin 
Haluan antaa hyvän palvelukokemuksen asiakkaille
Käytännön kokemusta minulla on lasten ja
erikoisryhmien parissa toimisesta, liikunta ja
ohjelmapalvelu ryhmien ohjaamisesta
Osaan käyttää teknisiä laitteita hyvin ja opettelen
mielelläni uusia juttuja 

OSAAMINEN & INTOHIMOT

Yrityksen tuotteita ei löytynyt sanoitettuna
mistään joten aukaisimme sanaisen
arkkumme ja muotoilimme palvelut uusiksi
ja vesijumpasta kehittyi Aqua Wellness.
Loimme myös yrityksen esitteen, joka on
taitettava, ja helppo ottaa mukaan sekä
käyntikortit. 
Huomioimme esitteitä tehdessämme arvot,
jotka olivat vahvat mutta piilossa. Nyt ne
välittyvät asiakkaille. Halusimme myös
kuvata esitteeseen maallikolle
ymmärrettävästi palvelut ja tuotteet.
Esitteesä kuvaillaan uusiakin hoitoja, joita
hänelle on tulossa.

Kannustimme myös aktivoimaan yrityksen
facebook ja instagram sivut, joita on käyty
laajemmin läpi digitaalisen markkinoinnin
kehällämme.

Emme voineet olla muotoilematta uusia
tuotteita, jotka tuovat esiin ammattitaidon ja
alueen erikoispiiretet, ja joilla yritys luo arvoa
asiakkaille sekä uusille potentiaalisille
asiakkaille. Syötteen luonto on ideaalinen
retkiuinnin ja avantouintikursseille, kuin
Nature Pilatekselle että turvehoidoillekin.

JANIKA
LUKKARILA
M A T K A I L U M U O T O I L I J A

Arvot ja palvelut kirkkaaksi

Oulu



Moka on lahja - tämä on kaikille
ensimmäinen
virtuaalitapahtumamuotoilu
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Susa
Huotari

Merja
HIetaniemi

Tiina
Kähkönen

Matkailumuotoilijoiden 40 päivän

heimomatkan grande finale oli viimeinen

yhteinen voimannäytteemme. Reilussa

viikossa muotoilimme virtuaalitapahtuman

yhteisestä matkastamme palvelumuotoilun,

brändäyksen ja digimarkkinoinnin osaajiksi.

Yhteiskehittämällä syntyi

Parvilento Nro 2020 matkailun
tulevaisuuteen -
Puikoissa Suomen ensimmäiset
matkailumuotoilijat

jossa jokainen osallistui virtuaalitapahtuman

tekemiseen haluamallaan tavalla:  visuaalinen

ilme, ohjelman käsikirjoitus, markkinoinnin

toteutus, lehdistötiedote, chat- ja some hosts.

"Loistava idea tämä Parvilento! 
Olen aina ollut sitä mieltä, että muutamassa
päivässä saadaan ihmeitä aikaan jos
asenne ja kokeiluhalu on mukana. Kiitos että
sain olla mukana!"

Katja Airaksinen, Laaduntekijät



Olen matkailun moniosaaja, jonka sydän sykkii ihmisten
kohtaamisille, lennokkaille ideoille ja yhdessä tekemiselle.
Positiivinen asenne ja tekemisen meininki ovat elämäni
moottoreita. Olen tehnyt monipuolisia matkailualan töitä
sekä kotimaassa että ulkomailla, joten ala ja sen toimijat
ovat tulleet tutuiksi. Langat pysyvät käsissäni tiukoissakin
tilanteissa.

Haluan olla mukana luomassa uusia, inspiroivia matkailun
muotoja. Maailma mullistuu ja tämä vuosi on ollut
totaalisen pysäyttävä. Minkälaisessa maailmassa elämme
vuoden päästä, sitä on mahdoton ennustaa, mutta
ihmisten halu nähdä uusia paikkoja ja kokea elämyksiä
sekä lähellä että kaukana ei häviä koskaan.

Tämä yhteinen 40 päivän heimomatkamme on ollut
loistava esimerkki siitä, kuinka lyhyessä ajassa saadaan
huikean paljon aikaan, kun puikoissa on tehokas,
idearikas ja rohkea porukka.

Vahvimmillani olen asiakaskohtaamisissa, luovassa
ongelmanratkaisussa ja kannustavan ilmapiirin
luomisessa. Kiitosta olen saanut kuuntelutaidoista,
organisointikyvystä ja myyntihenkisyydestä.

POSITIIVISESTI JA INNOLLA UUTTA LUODEN

Asiantuntijana olen erikoistunut onnistuneiden
asiakaskokemusten tuottamiseen ja palvelupakettien
sekä verkostojen rakentamiseen.
Monipuolinen työkokemus sekä liike- että vapaa-ajan
matkapuolelta, ryhmämyynnistä, tuotteistamisesta,
matkailumarkkinoinnista, tiedottamisesta ja
esimiestyöstä 30 vuoden ajalta
Intohimojani ovat asiakaskokemuksen kehittäminen ja 
asiakkaan odotusten ylittäminen
Mottoni on: Ole oma itsesi. Muut ovat jo varattuja. 

OSAAMINEN & INTOHIMOT & JUURET

YHTEYSTIEDOT

elina-ryhänen

Pääkaupunkiseutu, Hanko

ELINA
RYHÄNEN
M A T K A I L U M U O T O I L I J A
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Seminaarit ja webinaarit on arkipäivää. Mutta
miten pystymme muotoilemaan ja tuottamaan
tapahtuman digitaalisesti? 

Kesä on lopuillaan , samoin tämä
oppimiskokemus, ja parvi on valmis lentämään
pesästään. Digitaalisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti
valmis. 

Ylitimme itsemme yksilöinä ja joukkona -

tuotimme yhdessä digitaalisen tapahtuman, 

jossa vetovastuun viestikapula siirtyi paikasta ja
matkailumuotoiljasta toiselle ja tarina eteni.
Loma-asutkin ilmeistyivät rooliasuiksi eetteriin
hattuine ja huiveineen! 

Tallenne löytyy nettisivuiltamme
matkailumuotoilijat.wordpress.com

http://www.matkailumuotoilijat.wordpress.com/
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