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SAINT-hanke toimii Koillismaan matkailuyritysten kanssa, vahvistaen 
niiden liiketoiminnallista osaamista uudenlaisiin Slow Adventure –

matkailupalveluihin ja -tuotteisiin liittyen. Uudet tuotteet 
mahdollistavat luonnosta nauttimisen ja villin luonnon kokemisen 

kiireettömän retkeilyn kautta. Niitä markkinoidaan uusille, 
kansainvälisille kohderyhmille, joille Koillismaan erämaisuus tarjoaa upean 
ja vetovoimaisen vastapainon elämälle hektisessä kaupunkiympäristössä. 

 
 

 



Yritykset hankkeen keskiössä 

• Suomalainen luontomatkailu pitkälti yhteensopivaa Slow 
Adventure -teeman kanssa 

• Yritysten oman tuotekehityksen aktivointi ja verkostoituminen 
paikallisella – kansainvälisellä tasolla 

• Uudenlaisten markkinointimallien pilotointi ja käyttöönotto 

• Mukaan monenlaisia yrityksiä, myös majoitus-, ravitsemus- ja 
kuljetuspalvelut 

• Tavoitteena esim. laajemman alueen kattavat paketoidut viikko-
ohjelmat ja palveluketjujen kehittäminen 
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Rahoitus ja aikataulu: Slow Adventure 2015-2018 

Rahoittaja 
- Northern Periphery and Arctic Programme 

(INTERREG) 

- Kansallinen vastinrahoitus (Lapin liitto) 

 

Hankkeen päätoteuttaja 
- University of Highlands and Islands, 

Skotlanti 

- Hankekumppaneita  kuudesta maasta: 
julkisia toimijoita, tutkimuslaitoksia, 
yrityksiä 

 

 

 

 

 

Budjetti 
– Hankkeen kokonaisbudjetti 1,7 milj. € 

– Suomen budjetti noin 216 000€ 

• Naturpolis 159 000 

• Metsähallitus 57 300 

 

Kumppanit Suomessa 
– Naturpolis: projektipäällikkö 

– Metsähallitus: asiantuntijarooli 

– Yritykset:  

• Rukapalvelu, Basecamp Oulanka, 
Isokenkäisten klubi, Ruka Safaris, 
Auroral Crown 

• Saija, Finn-Jann huskyfarmi 

• Hotelli Iso-Syöte, Syötteen eräpalvelut, 
Wild Range 
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Slow Adventure? 

• Hidas, pitkäkestoinen, kiireetön, elämyksellinen luontomatkailu 

• Lihasvoimin liikkuminen, luonnon rauhasta nauttiminen, luonnon 
kokeminen ja tarkkailu, villi ruoka, luonto ja eläimet, paikallinen kulttuuri 

• Ympäristöön sulautuminen ja uppoutuminen, leppoistaminen ja luontoilu 

• Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen, 
kokonaisvaltaisuus tuotesisällöissä 

• Esimerkkejä: patikointi, melonta, lintumatkailu, luontovalokuvaus, kalastus, 
pilkkiminen, hiihto, husky-safarit, sauvakävely, lumikenkäily, saunakulttuuri, 
villi ruoka 

• HUOM: ”Not: High adrenalin, Motorised, Less than half a day” 
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Defining Slow Adventure in a Business Context 
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Slow adventure is defined as a form of tourism which avoids the quick-fix adrenalin-
pumping hits of convenient adventure experiences, in favour of slow, immersive 
journeys, living in and travelling through wild places and natural spaces - 
experiencing nature in its timeframe, its seasons, its weathers and its variations.  
 
These journeys will typically include elements of the following: 

 Wild food 
 Wildlife 
 Comfort in the outdoors 
 Creating and enhancing people’s understanding 
 Human- or nature-powered travel 
 An enhanced engagement with place 

 
Aito paikallinen elämäntyyli tuotteiden keskiössä: 
Slow adventure activities draw upon ideas framed around the partners’ cultures and 
histories, such as hunting, fishing and wild foods, love of and respect for nature and 
wildlife, and the relationship between food and the land/sea. 
 



Criteria for SME selection – tuotearvot: 

Slow adventure activities/experiences should incorporate all or some of the following 
elements: 

• Learning: 

– Cultural, Environmental, Practical 

• Self-development 

• Human/nature powered activity (for the most part.  Horseback may be an 
alternative) 

• Activities that take place in a setting that is: 

– Natural, Rural, Wild 

• Overnight activities offered, but not necessary.  Minimum of a half-day suggested 

• Local food (or wild food) 

• Wildlife watching/appreciation opportunities 

• A slow pace, in tune with nature 

• Activities that can be guided or self-guided (opportunities here for the development 
of ’outfitters’, GPS-enabled self-guided trips, equipment hire and support services) 
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Slow Adventure -hankkeen työpaketit 
WP3 (University of Highlands and Islands) 

• WP3 Consumer report: Slow Adventure –
tuotteiden markkinatuntemuksen lisääminen 
– Matkailun uusimmat Slow Adventure –matkailua tukevat 

trendit 

– Mitä kuluttajaryhmiä tavoitella ja miksi? 

– Asiakassegmenttien tunnistaminen ja laatiminen (ikäprofiili, 
lähtömaa, motiivit, vierailun kesto, aktiviteetit yms) 

– Millaisia uusia Slow Adventure -tuotteita ja palveluita näille 
segmenteille tulisi markkinoida? 

– Kuinka tavoitella tunnistettuja asiakassegmenttejä? 

– Kuinka pidentää ja vahvistaa matkailun sesonkeja (esim. 
kesämatkailun lisääminen) Slow Adventure –tuotetarjonnan 
avulla? 

• Työpaketissa luodaan perustaa työpaketille WP4 
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Slow Adventure -hankkeen työpaketit 
WP4 (ETOUR/Ruotsi) 

• WP4 Uusien markkinointi- ja verkostomallien 
kehittäminen ja pilotointi:  
– New marketing models toolkit 

– New clustering approaches toolkit 

– New trans-national SME cluster 

 

• Hankkeen tärkein työpaketti! Tavoitteita: 
– Alueellisesti verkostoida Slow Adventure –toimijat keskenään 

ja muodostaa yhteinen arvopohja toiminnalle 

– Tavoitella korkean arvon asiakkaita ja pidempiä matkailun 
sesonkeja 

– Verkostoitua ylikansallisesti muiden Slow Adventure –
toimijoiden kanssa, hyödyntää yhteisiä vahvuuksia ja kehittää 
yhteinen brändi 
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Slow Adventure -hankkeen työpaketit 
WP5 (Naturpolis/luontopalvelut) 

• WP5 ’state of the art’ review:  

 Uuden teknologian hyödyntäminen Slow 
Adventure –matkailun edistämisessä 
– Uusi teknologia markkinoiden tavoittamisessa 

– Erityisesti mobiilit ratkaisut nykyisten ja uusien 
asiakkaiden palvelemiseksi 

• Painotus ennakkoinformaatiossa:  
– kuinka viestiä tehokkaasti valituille asiakassegmenteille 

– kuinka välittää Slow Adventuren olemus teknologian 
avulla 

– kuinka olla yhteydessä asiakkaiden kanssa varsinkin 
mobiilisti? 

• Tietoja hyödynnetään työpaketeissa 3 ja 5 
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Hyödyt Koillismaalle ja alueen yrityksille 

• Tietoa ja opastusta a) uusista kannattavista asiakassegmenteistä, b) 
kuinka tavoitella niitä c) Slow Adventure –elämysten tuottamisesta 

• Pilotoituja, uutta teknologiaa hyödyntäviä markkinointimalleja yritysten 
ja matkailuyhdistysten sovellettavaksi 

• Verkostoitumismallit käyttöön yrityksille tuotekehityksen ja 
markkinoinnin tueksi – paikalliselta kansainväliselle tasolle 

• Opastusta uuden teknologian käytöstä markkinoinnin tehostamisessa, ja 
kuinka kulttuuriperintöä voidaan hyödyntää markkinointiviestinnässä 

• Mukaanpääsy uuden ylikansallisen Slow Adventure –toimijaverkoston 
brändi- ja myynninedistämistyöhön 
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