
Vauhtia Vuokatin (Kajaani-

Oulujärvi) kv. matkailuun -hanke 

1.1.2017-31.12.2019 

P ä ä t ö s s e m i n a a r i ,  3 0 . 1 0 . 2 0 1 9  H a a p a l a  B n B  



Ajankohta:    1.1.2017 – 31.12.2019 

Kohdemarkkinat:  Aasia (Kiina & Japani) ja Keski-Eurooppa   

     (saksankielinen alue) ja 06/2017 alkaen Venäjä ja 

     IVY-mat 

Hallinnoija:    Sotkamon kunta 

Budjetti:    2,3 milj. € (josta 1,72 milj. € EAKR, Sotkamon  

     kunta 198 000 €, Kajaanin kaupunki 90 000 € ja  

     yksityinen rahoitus = VMK ja Oulujärven  Jättiläiset 

     288 000 €) 

      
 

 

Visit Vuokatti (Kajaani – Oulujärvi)   



Kansainvälisen kasvun 

kehittäminen 



www.vuokatti.fi  

Kaikki kieliversiot (englanti, saksa, venäjä, kiina, japani) valmiina ja päivitetty 

Saksa ja venäjä versioiden etusivut artikkeleineen saatettiin ”talvikampanjakuntoon”  

 

http://www.vuokatti.fi/


www.visitkajaani.fi  
Kieliversiot suomi ja englanti 

http://www.visitkajaani.fi/


Videot 

Kesä + Talvi 

https://www.youtube.com/watch?v=_IZwveTRAhY&t=33s 

  

Talvi: 

https://www.youtube.com/watch?v=B_uGDnFxjuE  

  

Kesä: 

https://www.youtube.com/watch?v=aQErDPTCaG4  

  

Vuokatti: it’s so Easy (talvea) 

https://www.youtube.com/watch?v=MxbgkMot4-A 

  

Day trip to Kajaani 

https://www.youtube.com/watch?v=5cFxsmrnDrY 

  

Vuokatti - Finrelax 

https://www.youtube.com/watch?v=v_Nc3jXXBxU 

  

Vuokatti - Family 

https://www.youtube.com/watch?v=sMUaSU9BpMg  
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Kohde-esitteet viidellä kielellä 



Vuokatti B2B tuotemanuaali 2020 

        Vuodeksi 2020 vain englanninkielinen versio  



MAX Snow World esite 



Sport in Vuokatti flyer 



Vuokatti markkinointivälineet 

Luontokohdekartta 

Esitellään Vuokatin + lähialueen parhaat luontokohteet > tulossa sähköinen versio www.vuokatti.fi  

 

 

http://www.vuokatti.fi/


Vuokatti mobiilipeli lanseerattiin 09/2019 

 Ladattavissa Apple Storessa ja Google Play -kaupassa 



Uusia tuotteita ja myyntikanavia 

www.visitfinland.com –näkyvyys 

 

Matkanjärjestäjille suunnatut manuaalit, joiden avulla Visit Finland markkinoi Suomi-tuotetta 

maailmalla. Hanke koordinoi Vuokatin näkyvyyden 

 

1) Lakeland Region Manual (englanti, kiina, saksa) 

https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/visit-finland/services-for-travel-

trade/product-manual/region-manuals/  

 

2)  Sports Travel Manual (englanti, kiina) 

https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/visit-finland/services-for-travel-

trade/product-manual/sports-travel-manuals/  

 

3) Educational Product Manual (englanti, kiina) 

https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/visit-finland/services-for-travel-

trade/product-manual/educational-travel-manuals2/  
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Valmennukset alueen yrityksille 

Visit Finland Akatemiat 

- Saksan markkinat 

- Japanin markkinat 

- Kiinan markkinat 

- Tuotteistus ja paketointi 

 

Ukrainalainen asiakas 

 

Valmismatkalain muutokset 

 

Bokun koulutukset 

 

Ali Pay –koulutus (11/2019) 

 

 



Tuote, all year round winter, hiihtoputki 



Vuokatti -  All year round winter 



Markkinointi ja myynti 

Vierailut & tapahtumat 



Vierailut ja myyntitilaisuudet 

Hanke teki Vuokattiin ja Kajaani-Oulujärvi alueelle 91 tutustumismatkaa matkanjärjestäjille, agenteille ja 

medialle. Yhteensä 595 vierasta. 

 

Kaksi suurta myyntitapahtumaa Vuokatissa Visit Finlandin kanssa (Venäjä & IVY workshop, Kiinan 

leirikoulumatkanjärjestäjien workshop) 

 

B2B myyntitapahtumat kohdemarkkinoilla (Saksa, Hollanti, Sveitsi, Venäjä, Ukraina, Valko-Venäjä, 

Kazakstan, Kiina, Hongkong, Japani, Taiwan, Singapore). Alueen yritykset usein mukana 

 

B2C tapahtumat kohdemarkkinoilla (esim Leipzig 

joulutori, Reise+Camping Essen, Day of Finland  

Moskova) 

 

 Vuokatti ja Kajaani-Oulujärvi alue saatiin  

myytiin yli 50 uudelle toimijalle 

 

 



Visit Finland workshop / Russia &  

Ukraine, 8. – 11.4.2018 

 



Visit Finland workshop / Russia &  

Ukraine, 8. – 11.4.2018, Vuokatinvaaralla 



Kiina leirikouluworkshop, Superpark  

19.4.2018 



Piirakkapaja, Tenetin yläaste 19.4.2018 



Medianäkyvyys 



Mediajulkisuutta 

Runsaasti näkyvyyttä printtilehdissä, online sekä tv:ssä kaikilla kohdemarkkinoilla 



Sport from China / Wang Kai -projekti 

• Vierailu Vuokatissa 12/2018 

• Suomi – Kiina 
Talviurheiluvuoden avajaiset 
01/2019 Pekingissä Suomen ja 
Kiinan presidenttien toimesta 

• Wang Kai -markkinointi osa 
Visit Finlandin ”Sport from 
China” –projektia, jossa 
Vuokatti kolmatta vuotta 
mukana 

• Wang Kain vierailu Suomessa 
sai yli miljardi hittiä  

 



Wang Kai 

Vuokatti videolla kampanjan pääsivulla 22,7 milj. katselukertaa  

 

Videot: 

1. Trailer: https://krcom.cn/6391371517/episodes/2358773:4339659191339559  

2. Sidelight 1: https://krcom.cn/6391371517/episodes/2358773:4342144366781621  

3. Episode 1 about Helsinki: https://krcom.cn/6391371517/episodes/2358773:4344755715291259  

4. Sidelight 2: https://krcom.cn/6391371517/episodes/2358773:4346169443183497  

5. Episode 2 about Vuokatti: https://krcom.cn/6391371517/episodes/2358773:4347298809904115  

6. Sidelight 3: https://krcom.cn/6391371517/episodes/2358773:4348393712249562  

7. Episode 3 about Ruka-Kuusamo: 

https://krcom.cn/6391371517/episodes/2358773:4349828348762918 

 

 

 

Weibo jukaisu: Wang Kai Vuokatissa ja Rukalla 
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Hongkong Fun Abroad –kuvausryhmä 

01/2010 

Kaksi ohjelmaa Hongkongin pääkanavilla + online (ensimmäisen kerran 08/2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=3uPzgpvxvho 

https://www.youtube.com/watch?v=YB_GplEDdLg&t=12s  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3uPzgpvxvho
https://www.youtube.com/watch?v=YB_GplEDdLg&t=12s


Condé Nasta 10/2018 



Mainostus & 

Kampanjointi 



Sähköinen uutiskirje  

matkanjärjestäjille, 2300 vastaanottajaa 



Lentoyhtiöiden matkustajalehdet 



Nordis – Das Nordeuropa Magazin 

Vuokatti –liite, 10 000 kappaletta 



Kuluttajakampanjointia  

9.9. – 9.12.2019; Moskova 60%, Pietari 40%; liikenne ohjataan www.vuokatti.fi/ru -sivulle 

 

Facebook, Instagram, Twitter, Yandex, GDN, Travel sites (Momondo, SkyScanner, Kayak) 

50 000 € 

http://www.vuokatti.fi/ru


B2C > B2B markkinointi, Venäjä 



Kampanjointi Ukrainassa Delfa Tourin 

kanssa 

Vuokatti video Online + Valomainoskyltti Kiovan keskustassa 11/2019 alkaen  

Seminaarit Kiova, Harkov, Dnepro, Odessa 

 

https://drive.google.com/file/d/1DoSE7_xxA26S9AiMMSbSsXFFzKQQlcBg/view


Ukraina > charterlennot Kiova – Kajaani 

29.12. – 3.1. ja 3.1. – 8.1 

Delfa Tour, Ukr-Fin Tour, Artex, Pac Group 

• Yhteismarkkinointitoimenpiteet syksyllä 2018 (UITM-messut, Bomond kosmetiikkaketjun 

yhteismarkkinointi, matkantoimistoseminaarit (Kiova, Odessa, Harkov, Dnepr), lehtiartikkelit  

• Maaliskuussa 2018 Vuokatissa vierailleiden ukrainalaisten toimittajien artikkelit ulos syksyllä 2018 

  



Saksa kampanjointi 
VF:n Absolut Slowdown kampanjointi jatkuu 

2. lähtö (20.5. - 2.6.) kesä/syksytuotteet 

https://www.visitfinland.com/de/nordliche-seenplatte/ 

3. lähtö (23.9. - 20.10) talvituotteet 

https://www.visitfinland.com/de/winter-slowdown/arctic-lakeland/  
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Saksa, Vuokatin online lisäkampanja  

Yhteistyössä Visit Finlandin kanssa, 2.9. – 29.12.2019 

Budjetti 50 000€, liikenne ohjataan www.vuokatti.fi/de -sivulle 

http://www.vuokatti.fi/de


www.nordicmarketing.de 



www.nordicmarketing.de 



Facebook –kampanja Saksassa 09/18> 



Yhteistyö Vuokatti News’in kanssa 

- Vuoden 2019 numeroissa > englanninkielinen perusinfo Vuokatista 

+ toimituksellista aineistoa englanniksi ympäri vuoden 

+ Joulunumerossa 2018 & 2019 myös venäjäksi 



Investoinnit 



Investoinnit 
Hanke mukana KAMKin / Cemisin koordinoimassa alueen laajemmassa investointihankkeessa 

Yhteistyösopimus Picus Advisors Ltd (Peter Jahn) kanssa 

Investorivierailu, 26 henk. Kiinasta Kajaaniin + Vuokattiin 22. – 24.4.2019 

Delegaatiovierailu Kiinaan juhannuksen jälkeen, jonne tehdään Vuokatin / Sotkamon 

investointimahdollisuudet –esitys kiinaksi  

 



Yhteistyö 



Lakeland -yhteistyö 

- Kainuu mukaan Visit Finlandin Lakeland –yhteistyöhön (Kainuu = Lakeland North) 

- Kohdemarkkinat tässä kokonaisuudessa Saksa ja Kiina (kaikilla muilla markkina-alueilla voi tehdä 

yhteistyötä Visit Finlandin kanssa muilla tavoin), Kainuussa yhteinen markkina-alue myös Benelux 

- Kainuusta mukana Visit Vuokatti –hanke, Wild Taiga, Ukkohalla, Paljakka (näistä hankerahaa 

käytössä VV:llä ja WT:lla v. 2019) 

- Kainuun brändin kirkastustyöpaja 20.1.2019 

- Maakuntajohtaja ja VF allekirjoittavat yhteistyösopimuksen, johon kirjattu tämänvuotiset 

markkinointipanokset 1Q/2019 

- Lakeland yhteistyötä pohjustava verkostoitumis- ja jalkautustilaisuus Kainuun yrittäjille 21.5.2019 

Paljakassa 

 

- Löyhähkö yhteistyön muoto, joka antaa valituilla markkina-alueilla hyvän kontekstin olla mukana 

isoissa toimenpiteissä 

- Kainuun alueen sisälläkin selkeitä eroavaisuuksia siinä, millä markkina-alueilla halutaan olla 

mukana 

- Rahoitus v. 2020 ja siitä eteenpäin kysymysmerkki 

- Koordinoinnin haasteellisuus Kainuun sisällä 



Lakeland Launch 21.5.2019, Paljakka 



Lopuksi 



HANKKEEN TAVOITTEET 

- Matkailutulon kasvu 10% 

- Majoitustulon kasvu 10 – 15% 

- Kv-yöpyjien määrän kaksinkertaistaminen (v. 2016 lopussa 48 000 yöpymistä) 

- Kv-asiakkaiden määrän kaksinkertaistaminen 

- Järjestäytyneen toimintamallin rakentaminen ja vakiinnuttamien myynnin osalta 

- 100 000 lentomatkustajan käyttäjämäärän vakiinnuttaminen Kajaanin lentoasemalla 



Yöpymisten muutos 2015-2019 

Sotkamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 Yöpymiset 
kotimaa 93% 

Kotimaiset

Ulkomaiset

2019 (tammi-elokuu) kotimaa 
91% 

Kotimaiset

Ulkomaiset



Yöpymisten muutos 2015-2019 

Sotkamo 



Lyhyesti: Keski-Eurooppa 

- Tietoisuus Vuokatista ja sen tarjonnasta hankkeen alussa oli käytännössä nolla 

- Hankkeen aikana Vuokatti on saatu kohdemaiden matkanjärjestäjien tietoisuuteen 

- Saksassa Vuokatti tuote on myynnissä yli 20 toimijalla  

- Sveitsissä saatu myyntiin viidelle tärkeälle Suomi tuottajalla  

- Benelux –maissa Vuokatti on saatu myyntiin noin kymmenelle eri toimijalle 

- UK:ssa (ilman markkinointiponnistuksia) Vuokatti on myynnissä kolmella toimijalla 

- Lisäksi Vuokatti on myynnissä useilla Tanskan suurilla incoming-toimijoilla, jotka tuovat matkustajia 

Suomeen mm. Aasiasta, Intiasta ja espanjan/portugalin-kielisistä maista 



Lyhyesti: Kiina & Hongkong 

- Talviurheiluvalmennuksen sektorilla Vuokatti Suomen ykköskohde  

 

- Hankkeen alussa Vuokatin tunnettuus täysi nolla vapaa-ajan matkanjärjestäjien keskuudessa 

- Tunnettuutta saatiin merkittävästi lisättyä Wang Kain vierailun ansiosta 

- Vuokatin ikoninen kuva huskeista hiihtotunnelissa tunnetaan  

- Leirikoulutuote avannut päätä Kiinan markkinoille 

- Hongkong potentiaalisin lähtöalue Vuokatille 

• matkustus ulkomaille vapaata (ei viisumia)   

• kuluttajakäyttäytyminen länsimaista (FIT matkustus, englannin kieli jne) 

 

- Manner-Kiina vaatii edelleen pitkäjännitteistä työtä, eikä pikavoittoja  

 ole tiedossa 

 



Lyhyesti: Japani 

- Vuokatin tunnettuus markkinoilla edelleen heikko 

- Matkanjärjestäjät syttyvät hitaasti, eivätkä halua erityisesti poiketa päätrendistä (Saariselkä-

Rovaniemi-Helsinki-Muumit) 

- Vuokatin tuote ei ole paras mahdollinen japanilaiselle (revontulet, design, saunatuote, Muumit 

loistavat poissaolollaan tai ovat huomattavan heikompia kuin muualla Suomessa) 

- Urheilusektorilla karsastetaan kiinalaisia 

 

 



Lyhyesti: Venäjä & Ukraina 

- Vuokatin ulkomaisen matkailun tukijalka 

 

- Tunnettuus suhteellisen hyvä, mutta monilla jälleenmyyjillä mielikuva periytyy 1990 ja 2000 –

luvulta 

- Ison myyntitapahtuman avulla 2018 saatiin kerralla päivitettyä Vuokatti isolle joukolle tärkeimpiä 

matkanjärjestäjiä 

 Ukraina aloitti usean vuoden tauon jälkeen uuden vuoden chartertuotannon Vuokattiin 

 Vuokatin kasvuluvut venäläisten ja ukrainalaisten matkailijoiden osalta valtakunnallista tasoa 

korkeammat 

 

- Vuokatin näkyvyys mainoskampanjoiden, mediavierailujen ja matkanjärjestäjien toiminnan 

ansioista kuluttajille varsin hyvä 



Vuokatin haasteita nyt ja jatkossa 

- Maantieteellinen sijainti: liian etelässä talvella, liian pohjoisessa kesällä 

• Miksi jäisin Vuokattiin, kun samalla hinnalla pääsee oikeaan Lappiin? Revontuli-epävarmuus 

> luontainen kysyntä Kainuulle puuttuu 

- Vuokatin infra hajanainen maantieteellisesti ja tehty kotimaisen matkailijan ehdoilla  

• Upea perheystävällinen kohde, jossa paljon ”tavanomaista” tekemistä, mutta ulkomaiselle 

matkailijalle ei ole ”Wow-elementtiä”, ilman omaa autoa vaikea lomakohde  

- Infra on jäänyt jälkeen esim. Lapin kohteista  

• puuttuu lumi/jäärakentaminen, iglut, ainutlaatuinen käyntikohde, kävelyreitit, 

moottorikelkka/fatbike/husky-reitit jne. 

- Lentoliikenne ei suosi vapaa-ajan matkailijoita  

• ryhmät, hinnat, varausehdot 

- Hankepohjainen toiminta 

• Matkailukeskuksesta puuttuu organisaatio (henkilö), jolla olisi näkemys niin kotimaan kuin kv. 

matkailuun, pitkän ajan suunnitelmat puuttuvat 

- Vähäinen yhteistyö Kainuun alueen sisällä  

•  maakunnallisen matkailuorganisaation puute + resurssit hajotetaan liian pieniksi +  

luontainen epäily yhteistyön mahdollisuuksista 

 

 

 

 



Hankkeen jälkeen 

…homma ei ole valmis > kolme vuotta kansainvälisillä matkailumarkkinoilla on vasta alku ja perustyötä 

kontaktien ylläpitämiseksi ja uusien kontaktien saamiseksi on jatkettava 

 

Markkina-alueiden rajaaminen ja tuotteiden fokusointi (Kotimaa & Venäjä keskiöön, Keski-Eurooppa 

talvikärki, Aasia leirikoulutuote) 

 

Vuokatilla pitää olla kontaktihenkilö ja kasvot, joka on mukana myyntitapahtumissa, vastaa 

yhteydenottoihin, koordinoi yhteistyön Visit Finlandin ja muiden sidosryhmien kanssa, huolehtii 

tiedottamisesta eri kanavissa (uutiskirjeet, nettisivujen kontrolloija, neutraali viestintuoja markkinoilta 

Vuokatin yrittäjille jne.), koordinoi matkanjärjestäjä- ja mediavierailut 

 



Kiitos! 
Arto Asikainen 

& 

Kaisu Väänänen 


