
Käytännönläheiset eteläkorealaiset voivat arvostaa faktatietoa
pelkän mytologian sijaan, ja he ovat innokkaita saamaan tietoa
matkakohteistaan ennakkoon. 

Oppimista ihannoidaan poliittisen vallan ja menestyksen
hankkimiseksi, ja kilpailu esimerkiksi luontokokemuksien
saavuttamiseksi kuvastaa korealaisten ekomatkailua. Faktuaalisen
tiedon ja Kalevalan tarinoiden yhteen nivouttaminen tuotteiden
taustalle voisikin olla hyödyllistä korealaisten matkailijoiden kanssa. 

Korealaisia myös esimerkiksi kiinnostavat kulttuurin ja historian
elementit liitettyinä luontokokemukseen, johon aineksia voidaan
ammentaa Kalevalasta. 

1

TÄRKEIMMÄT
TUTKIMUSTULOKSET

K A L E V A L A  -  T A R I N O I T A ,  T U N T E I T A  J A  T U O H T A

ETELÄ-KOREA

Kuvitus

Korealaiset suhtautuivat
suopeammin moderneihin
kuvitustyyleihin. Korealaiset
ovat myös tunnetusti hyvin
sinut teknologian kanssa, ja
haastatteluissa mainittiinkin

esimerkiksi virtuaalisten
Kalevalatoteutuksien

mahdollisuudet ja YouTube
markkinointikanavana.

Sauna
Sauna nähtiin yhtenä

merkittävimpinä
matkailuvalttina Suomeen
matkustaessa. Myös tämän

osalta mainittiin, miten
faktatiedon esiin tuominen

voi olla tärkeää. Muuten
koettiin, että Kalevalasta voisi
ammentaa saunakokemusta

syventäviä elementtejä. 

Kansanperinne

Korealaiset voivat löytää

yhteyksiä Kalevalan tarinoista

omaan kansanperinteeseensä

(esim. karhulla merkittävä rooli).

Tämä voi auttaa tarinoiden

ymmärtämisessä. 

Tietopohja kokemuksien tueksi

Etelä-korealaiset voivat
arvostaa faktatiedon

esittämistä kokemuksien

yhteydessä, esimerkiksi

korostamalla luonnon

puhtautta. Korealaiset ovat

myös kiinnostuneita
ottamaan selvää

matkakohteistaan ennen

matkaa: Kalevalaan olisi hyvä

pystyä tutustumaan ennen
matkaa.
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KONKRETIA

Karhun tärkeys:
Korealaisessa kansanperinteessä

karhulla on merkittävä rooli, ja
korealaiset olivatkin ainoita

haastateltavista, jotka jopa miettivät
oikean karhun näkemisen mielekkyyttä.

Symbolisena karhun ainakin voi pitää
läsnä, ja karhun merkityksestä

suomalaisessa kansanperinteessä
korealaiset saavat myös uuden
tarttumapinnan oppimiselle. 

Luonto:

Luonnon kokeminen nähtiin
tärkeänä osana matkaa

Suomeen. Luonnon kanssa
olisi kuitenkin hyvä muistaa

myös faktuaalisen tiedon
tarjoaminen pelkän

mytologian sijaan; nämä voisi
pyrkiä yhdistämään

harmoniseksi
kokonaisuudeksi. 

Saunotaanhan: 

Sauna sauna sauna, korealaiset haluavat

kokea suomalaisen saunan. Tässäkin

kannattaa ottaa faktat haltuun (voivat verrata

tietojaan suomalaiseen ja aasialaiseen sauna-

kokemukseen). Kulttuuri, historia ja rituaalit

voivat kaikki olla kiinnostavia teemoja:

yhdistetään myyttejä ja faktaa. Korealaisille 

 suomalaisen saunan alastomuus voi olla

shokki, eli kulttuurien eroihin kannattaa

kiinnittää huomiota. 

Moderni vs. perinteinen:

Aasialaisen luontokäsityksen

pohjana nähdään ihmisen ja

luonnon välinen harmonia, jossa

modernit rakenteet integroituvat

osaksi luontoa. Vaikka

luontokokemus nähtiin tärkeänä

osana Suomikokemusta,

mainittiin myös kaupunkien

merkitys korealaisten

matkailussa. Korealaiset toivat

myös eniten esille virtuaalisten

Kalevalakokemusten
tuottamisen. Voiko

tuotteeseen/tarinaan yhdistää

perinteistä Suomea, mutta myös

jotain modernia? 

ETELÄ-KOREA




