
Itsensä kehittäminen, tiedon ja uusien kokemuksien hankkiminen
sosiaalisen arvostuksen nostamiseksi on havaittu olevan motivaattori
myös kiinalaisten matkailussa. 

Kiinalainen matkailija ei välttämättä halua tulla Suomeen kulttuurin
tai historian vuoksi, mutta aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet,
että nämä tekijät voivat tulla tärkeäksi osaksi matkaa, kun ne tulevat
tunnetuksi kohteessa. 

Kiinalaisten kuluttajakäyttäytymisessä on havaittu, että heillä
sulautuvat yhteen perinteiset kiinalaiset, mutta myös modernit
länsimaiset arvot; matkailussa tämä tarkoittaa esimerkiksi kohteita,
joissa voi oppia uutta vieraasta kulttuurista ja rentoutua nauttimalla
kauniista maisemista. Kiinalaisille luontokohteissa tarinat ja
kertomukset ovat tutkimuksien mukaan tärkeämpiä kuin faktatiedot. 
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KIINA

Tarinat

Kiinalaiset haastateltavat
näkivät, että Kalevalan

tarinat voidaan yhdistää
matkakokemukseen pieniä
lisinä tukemaan elämystä.

Tarina voi olla hyvinkin pieni
osa kokonaisvaltaista

kokemusta, mutta sillä voi
silti olla suurikin merkitys.

Länsimäinen mytologia

Kiinalaiset ovat
kiinnostuneita

länsimaisesta mytologiasta
ja mystiikasta: mikäli

Kalevala saataisiin
enemmän tunnetuksi,

potentiaalia sen
vetovoimaisuuden
lisäämiseksi olisi.

Kielimuuri

Kiinalaiset näkivät, että

Kalevalaan olisi hyvä tutustua jo

ennen matkaa. Mainittiin myös,

että tarinoihin täytyisi pystyä

tutustumaan ja niistä

kuulemaan kiinaksi, sillä muuten

tarinat saatettaisiin ymmärtää

väärin tai niihin ei jaksettaisi

keskittyä elämyksen aikana. 

Sauna

Sauna koettiin must-see

elämyksenä Suomeen

matkustaessa. Kalevalasta
saatava historia ja

perinnetieto saunan osalta

saattaisi auttaa syventämään

tätä kokemusta entisestään ja

korostaa sen suomalaisuutta.
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KONKRETIA

Kielen merkitys:
Kiinalaiset mainitsivat, että matkailijan
voi olla vaikea ymmärtää tai keskittyä

kuulemaan komplekseja
tarinakokonaisuuksia kuten Kalevalaa,

mikäli he eivät voi tutustua siihen
kiinaksi. Tästä syystä kannattaakin

miettiä, miten tarinat otetaan
huomioon tuotteessa (esimerkiksi

oppaiden merkitys tarinan
esittämisessä).

Mytologia:

Kiinalaiset voivat olla
kiinnostuneita länsimaisesta

mytologiasta ja mystiikasta.

Esimerkiksi luontokokemuksien

osalta kiinalaisia kiinnostavat

enemmän tarinat kuin
faktuaalinen tieto. Kalevalan

merkitystä suomalaisena

mytologiana ja sen vahvaa

kytköstä kulttuuriin kannattaa

korostaa tarinoiden ohella.

Saunaan vaan: 

Kiinalaiset näkevät saunan yhtenä

tärkeimmistä kokemuksista

matkustaessaan Suomeen. Saunaan

liitettävät perinteet ja rituaalit voivat olla

kiinnostavia. Tarinat auttavat syventämään

kokemusta, ja niitä kannattaakin hyödyntää

ainakin jossain määrin (esim. kulttuuri ja

historia). 

Pieniä annoksia tarinaa: 

Kiinalaiset eivät tässä vaiheessa

osoittaneet kovin suurta

mielenkiintoa Kalevalan tarinoita

kohtaan, mutta niiden

liittäminen tuotteisiin nähtiin

mahdollisena ainakin jossain

määrin. Älä pyri tarinan olevan

tuotteen keskiössä, vaan keskity

mieluummin pienien

tarinansiementen lisäämiseen

kokemukseen sen

elävöittämiseksi. Pienikin tarinan

elementti voi syventää
kokemusta. 

KIINA




