
 
 
 

   

Missä mennään – Let’s Go Tavastia! 
 

Alkukesän vihreydessä on aika taas katso missä mennään Let’s Go Tavastia hankkeessa. 

Kevään alkuihmettelyn jälkeen vauhti on kiihtynyt ja tuloksia alkaa mukavasti ropisemaan 

Kanta-Hämeen kansainvälisessä matkailun kehittämisessä.  

 

Western Lakeland -yhteistyö 

Toimittajavierailu ja saksankielinen yhteisesite Western Lakelandista 

Ensimmäinen toimittajavierailu Nordis-lehdestä on 9-12.6. Kanta-Hämeessä. Saksalainen 

toimittaja Christine Birkel Diplom-Designerin (FH) kiertelee Suomen Western Lakeland 

toimijoiden parissa ja hän on Kanta-Hämeessä peräti 3,5 päivää. Kirsi ja Outi kierrättävät 

Christineä ensin la-ma ja sen jälkeen hän liittyy FAM-matkanjärjestäjille suunnattuun 

reissuun loppuajaksi vierailuaan. Christine tekee matkallaan NORDIS saksankielistä alue-

esittelyliite (16 sivua) Western Lakelandista.  Painosmäärä: 38 000 kpl + 10 000 kpl liitettä 

meille extrana. Esite toimii myös saksankielisenä Western Lakeland yhteisesitteenä esim. 

ITB-messuilla keväällä 2019. 

 

FAM-matkanjärjestäjävierailuja tulossa kesällä 4 kpl 

FAM-matkanjärjestäjävierailut alkavat ensi viikolla, kun keskieurooppalaiset 

matkanjärjestäjät saapuvat Suomeen. Porukka hajautuu eri Western Lakeland –alueille 

(Keski-Suomi, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme). Kanta-Hämeeseen tulee viisi 

henkilöä. VekkaToursin Virpi Juutinen kaitsee porukkaa mm. Riihimäen Lasimuseoon, 

Iittalaan, Petäykseen, Hämeenlinnakierrokseen jne. Sen jälkeen kaikki Suomea kiertäneet 

kootaan Tampereelle, jossa on workshop. Myyntitapahtumaan ovat Kanta-Hämeestä 

menossa Petäys, Vekka-Tours ja Eerikkilä. Hanketyöntekijät Outi Mertamo ja Kirsi Sippola 

ovat myös oppimassa ja verkostoitumassa paikan päällä. 
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FAM-reissuja on tipahdellut Visit Finlandin ja muiden Lakeland-toimijoiden toimesta Kanta-

Hämeeseen useita. Nyt tiedetään, että saunaFAM on Japanilaisille elokuussa, venäläisten 

FAM syyskuussa. Lisäksi syyskuussa tulee FAM, joka kiertää Saariston ja tulee sen jälkeen 

piipahtamaan myös Kanta-Hämeessä.  

 

Kansainvälinen matkailun teemaryhmä perustettu 

Hankkeessa perustettiin kansainvälisen matkailun teemaryhmä. Ensimmäinen kokous 

pidettiin 5.6. Ryhmään on ilmoittautunut tähän mennessä:  

 

• Ypäjän Hevosopisto 

• Eerikkilä sport & Outdoor Resort 

• Petäys 

• Tawast Group 

• VekkaTours 

• Iloranta 

• Aulanko Outdoors 

Tavoitteena on tehdä yritysyhteistyötä hankkeen ja varsinkin Lakeland toimenpiteiden 

suuntaamiseksi. Yritysten edustajat voivat päättää osallistumiset eri Lakeland kiertueille. 

Ohjausryhmä on viime kokouksessa sopinut, että yritysten osallistumismaksut voidaan 

maksaa hankkeesta.  

Tilaisuudessa sovittiin, että J-P Tuominen edustaa Kanta-Hämettä seuraavissa Lakelandin 

toimenpiteissä:  

 Visit Finland Workshop Köln 9.10.2018 and Visit Finland Workshop Zürich 

11.10.2018. Let’s Go Tavastia -hanke maksaa osallistumismaksun. 

 WTM London 5.-7.11.2018. The global meeting place for the travel trade. World 

Travel Market London is the leading global event for the travel industry to meet 

industry professionals and conduct business deals. Through its industry networks, 

unrivalled global reach, WTM London creates personal and business opportunities, 

providing customers with quality contacts, content and communities. 

 

Kanta-Hämeen matkailullisten kärkien kirkastaminen 



   

 

 

Matkailullisten kärkien kirkastamiseen liittyvät kuntakohtaiset ja seutukuntakohtaiset työpajat 

ovat kevään osalta käyty. Workshopit jatkuvat taas loppukesästä. Matkailullisten kärkien 

kirkastamista on tehty Scorybyte Consulting Oy:n kanssa (Jouko Mikkola ja Isa Karlsson). 

Lisäksi kuntakohtaisia työpajoja on vedetty hankkeessa mukanaolevien voimin (Mari, Outi ja 

Kirsi). 

Matkailukärkiin liittyy myös Hämeenlinnan kaupungin oma matkailuohjelmatyö, jonka 

lopputulokset julkistetaan 12.6. Hämeenlinnan tuotos tulee vaikuttamaan myös Let’s Go 

Tavatia –hankkeessa tehtävään kärkien kirkastamiseen. Hämeenlinnan seudullinen työpaja 

järjestetään 15.8. ja koko Kanta-Hämeen työpaja 5.9. 

 

GoTavastia www-sivusto 

GoTavastia sivujen (nyt venäjäksi) käännöstyö on kilpailutettu ja Quba –mainostoimisto voitti 

tuon kilpailutuksen. Venäjänkieliset sivut käännätetään ensin suomeksi ja päivitetään, jotta 

vanhat tiedot venäjäsivuilta saadaan pois. Sen jälkeen jatketaan käännöstyötä englanniksi. 

Uusien yritysten ottaminen mukaan Go Tavastia sivuille vie vielä aikaa. Asiaan liittyy monia 

teknisiä seikkoja, koska sivuston kehittämisessä pitää ottaa huomioon Hämeen liiton tulevat 

uudet sivut sekä mahdollisimman hyvin myös avoimen datan hyödyntäminen. Lisäksi 

tietokannan pitäisi toimia niin, että sitä ei tarvitse päivitellä eri paikkoihin. 

 

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvä valmennus 

Yritykset ovat päässeet kevään aikana muiden hankkeiden järjestämiin koulutuksiin (Matkalla 

kasvuun, DigiCoach, DigiRework). Myös Let’s Go Tavastia hankkeessa on toteutettu 

Western Lakeland toimijoiden kanssa valmennusta yrityksille. Hämeenlinnassa järjestettiin 

hinnoittelusta ja FAM-tripistä koulutukset. Tulossa on elokuussa 30.8. klo 9-16 

Kansainväliset jakelukanavat ja myynti: focus Saksa ja Japani. 

 

 

Vaikuttavuusarviointi 

Kestävän kehityksen opiskelijan Piia Leikkilän opinnäytetyö Kanta-Hämeen matkailun 

tilanteesta, yritysten kansainvälistymishalukkuudesta ja kestävän kehityksen tasosta on 

tilattu Let’s Go Tavastia hankkeelle. Tällä hetkellä  yrityskysely on auki osoitteessa: 

https://link.webropolsurveys.com/S/852DB3E3EC360C50 

https://link.webropolsurveys.com/S/852DB3E3EC360C50


   

 

 

Tulokset valmistuvat loppukesästä. 

 

Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa ja tiedotus 

Kanta-Hämeessä on menossa useampi matkailuhanke (kts. dia 1). Jotta päällekkäisyydet 

voidaan välttää, on aloitettu tiimipalaverit noin kerran kuukaudessa.  

 

Dia 1. Kanta-Hämeen matkailuhankkeet 2018 

 

Kanta-Hämeen matkailuhankkeiden tilannetta on käyty esittelemässä mm. kuntajohtajille, 

Kauppakamarin matkailuvaliokunnalle, Hämeenlinnan matkailuohjelmatyöryhmälle jne. 

 

Eri matkailuhankkeiden hanketoimijat (dia 2) kirjoittavat yhteistä matkailublogia, joka on 

osoitteessa:  

https://blog.hamk.fi/matkailu/ 

 

Uusin blogi Lakeland-yhteistyöstä ja kv-teemaryhmän perustamisesta on julkaistu 

toukokuussa: 

https://blog.hamk.fi/matkailu/


   

 

 

https://blog.hamk.fi/matkailu/lakeland-yhteistyo-tuo-uusia-mahdollisuuksia-kanta-hameen-

matkailuun/ 

 

 

Dia 2. Kanta-Hämeen matkailuhankkeissa toimivat henkilöt (kuvasta puuttuu Mari Noromies-

Wahl ja Reima Ojanen). 

 

Hankkeen www-sivut ovat osoitteessa: www.hamk.fi/lets-go-tavastia 

 

Kv-matkailuun liittyvät sivut ovat osoitteessa: www.gotavastia.fi 

 

Ohjausryhmä 

Ohjausryhmä on kokoontunut tammikuussa ja toukokuussa 2018. 

 

Aurinkoisin terveisin! Kirsi, Outi, Mari ja Reima 

https://blog.hamk.fi/matkailu/lakeland-yhteistyo-tuo-uusia-mahdollisuuksia-kanta-hameen-matkailuun/
https://blog.hamk.fi/matkailu/lakeland-yhteistyo-tuo-uusia-mahdollisuuksia-kanta-hameen-matkailuun/
http://www.hamk.fi/lets-go-tavastia
http://www.gotavastia.fi/

