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Hankkeen toiminta 18.12.2012 mennessä: 

Tourism Network –osahanke 

- Kick-off tilaisuus 9.11.2012 

- Matkailukoordinaattorimalli Länsi-Uudellamaalla; strategiatyöryhmä 

- Matka2013 messut 

- Etelä-Suomen Tourism Roundtable 12.3.2013 /alustava tapaaminen 

- Helsinki-Vantaa lentoaseman digitaalinen neuvonta –pilotti suunnittelua 

- Hankkeen Internet-sivut ja Facebook -ryhmä 

 

Sustainability in Tourism –osahanke 

- Vastuullisuus matkailussa –koulutuspäivät Helsingissä ja Turussa 

- Etelä-Suomen vastuullisen matkailun seminaari 13.12.2012 

 

 



Tilannekatsaus: 

Venäjän markkinoille etabloituminen –osahanke 

 

- Vientiassistentti Anna Kuusela aloitti 12.11. Anna on toistaiseksi 
kiertänyt ja käynyt tutustumassa projektissa mukana olevia yrityksiä ja 
toimijoita. Lisäksi ensi vuoden projektin toimintasuunnitelman täsmentäminen 
on ollut Annan tärkeimpiä tehtäviä.  
- Osahankkeen projektipäällikkö (hallinnointi) aloittaa 1.1.2013. Henkilö 
huolehtii projektin raportoinnista, toiminnan suunnittelusta, 
budjettiseurannasta. Lisäksi henkilö koordinoi tammikuussa käynnistyviä 
tuotteistamisprojekteja. Projektin tavoitteena on muokata Lahden seudun 
tarjoamasta Venäjän markkinoita puhuttelevia tuotekokonaisuuksia. 
- Kilpailutukset käynnissä - Venäjän markkinoilla toimivan vientipäällikö 
(=ostopalveluna) hankinta, markkinointiviestintäkumppanin kilpailutus 
käynnistyy (=viestintä toteutetaan Venäjän markkinoilla) www.visitlahti.ru -
sivuston määrittämistyön kilpailutus käynnistyy. 
- Projektiin tullut mukaan lisää toimijoita - erityisesti vähittäiskaupan 
toimijoita, kauppakeskukset ovat innostuneet lähteä mukaan projektiin. 
 

http://www.visitlahti.ru/


Tilannekatsaus: 

Matkailuinnovaatiot–osahanke 

 

Tulo ja työllisyystutkimus 

- Perehtyminen ja menetelmän kehittäminen 

- Osa-aikainen projektikoordinaattori palkattu 1.12.2012 lähtien 

- Opiskelijoita rekrytoitu haastattelijoiksi 1.1.2013 lähtien 

 

Matkailuinnovaatiot 

- Matkailutoimijoiden kontaktointi 

- Matkailustrategioiden koonti ja sisällön analyysi 

- Etelä-Suomen matkailun tulevaisuustyöpaja marraskuussa 

- Tammikuussa aloitettavien haastatteluiden valmistelu 

 



Tulevat toimenpiteet: 

Tourism Network –osahanke 

- Matka2013 messut 17.1.2013 

- Etelä-Suomen Tourism Roundtable 12.3.2013  

- Helsinki-Vantaa lentoaseman digitaalinen neuvonta –pilotti 

- Venäjä ja Kiina työpajojen kilpailutus, hankinta ja järjestäminen /huhti-
touko 2013 

- Saavutettavuus- ja neuvontayhteistyö /osahankkeen johtoryhmä 

- Matkailun innovaatioverkostokartoitus /Itämeri yhteistyö 

- Seurantatiedot ja väliraportti tammi2013 

- Maksatushakemus helmi2013 

- Matkailun rahoittaja –yritys tilaisuuden suunnittelu 

 

 



 

- Terhi Hakkarainen 

- Jukka Punamäki 

- Mikko Honkakorpi 

- Taina Tukiainen 

- Lari Lohikoski 

- Petri Allekotte (Helsinki-Vantaa lentoaseman –pilotti) 

 

 

Tourism Network –hankkeen digitiimi: 


