
Saksalaisten tärkeimmiksi matkailumotiiveiksi on listattu muun muassa
rentoutuminen, arkisesta elämästä irtautuminen, uuden voiman
hakeminen sekä uusien eksoottisten elämyksien tavoittelu. Myös
suunnitelmallisuus ja turvallisuushakuisuus voidaan nähdä tärkeänä
erityispiirteenä saksalaiselle matkailijalle. Lisäksi saksalainen matkailija
arvostaa sitä, että hänet kohdataan palveluissa yksilönä. 

Luonto voidaan nähdä tärkeänä virkistäytymisen ja hyvinvoinnin
tyyssijana saksalaisille, ja heillä onkin hyvin vahva ympäristötietoisuus ja
luontokäsitys. Luonnon monimuotoisuutta arvostetaan, ja ihminen
nähdään olevan vastuussa luonnon suojelusta. Erämainen luonto
nähdään erityisen kiehtovana, ja esimerkiksi viime aikoina luonnon
terveysvaikutukset on nähty kiinnostavana. 

Saksalaisten kiinnostus Pohjois-Eurooppaa ja Suomea kohtaan
kulminoituu puhtaaseen ja eksoottisena pidettyyn luontoon, ekologisen
matkailun mahdollisuuksiin, pohjoismaiseen elämäntapaa, muotoiluun
ja kulttuuriin. 
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SAKSA

Saunomisen iloja! 

Sauna koettiin osana suomalaista
historiaa ja kulttuuria, mutta

toisaalta myös mainittiin saunan
yleismaailmallisuus. Eri teemat
saunaan liittyen, kuten historia,
erilaiset saunat, traditiot kuten

joulusauna, rituaalit ja mytologia
nähtiin kiinnostavina, mutta myös

saunatietouden jakamista
korostettiin. 

 

Kalevala Saksassa 

Kalevala on jonkin verran tunnettu

Saksassa ja siitä on useita eri

käännöksiä.  Kalevala ei

kuitenkaan välttämättä ole

saksalaisille matkailijoille niin

tunnettu kuin usein luullaan, ja

esimerkiksi nuoremmalle polvelle

eepoksen sisältö ei välttämättä ole

tuttu. Nimenä Kalevala kuitenkin

tunnistetaan, ja ainakin osittain

liitetään Suomeen, vaikka

Kalevalan tarinat nähtiin myös

hyvin yleismaailmallisina. 
 

Entäs karhu? 

Karhu nähtiin toisaalta

mielenkiintoisena ja helposti

tuotteistettavana matkailutuotteena,

mutta toisaalta karhua ei vahvasti

liitetty Suomeen. Karhun

bongaaminen luonnossa koettiin

enemmän pienen joukon huviksi,

mutta karhun symboliset merkitykset

(esim. eri nimitykset) suomalaisessa

kontekstissa voitaisiin nähdä

kiinnostavana. 
 

Luonto

Luonto nähtiin tärkeänä

osana Suomen matkaa, johon

myös voitaisiin helposti liittää

erilaisia tarinoita (esim. Tapio,

Ahti, jne.). Koettiin kuitenkin

myös, että faktatiedon

esittäminen luonnosta voi

myös olla tähdellistä.
Luonnon antimet ja

eksoottiset luontoelämykset

(esim. yötön yö) koettiin
kiinnostaviksi. 
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KONKRETIA

Tietoa ja tarinaa:
Saksalaisten haastatteluissa korostui

tiedon ja tarinan yhdistäminen monessa
kontekstissa. Voiko tuotteen tai palvelun

ympärille kietoa tarinaa ja faktaa
sopusoinnussa? Esimerkiksi

luontokokemuksissa voi tuoda esiin
luonnon tarinallisuutta ja mytologiaa,

mutta samalla kertoa vaikkapa
jokamiehenoikeuksista. 

 

Kulttuurihistoriaa:

Historian ja kulttuurin
elementit nousivat esiin

esimerkiksi saunan osalta.

Vanhat tarinat, rakennusten

historia ja yleiset historiikit

voivat kaikki olla kiinnostavia
elementtejä, joista voi

ammentaa lisäaineistoa

kokemuksiin. Tässä yhteydessä

on kuitenkin hyvä muistaa

taustoituksen tarve ja tiedon

jakaminen! Myös Kalevalaa

voidaan hyödyntää, mutta

eepoksen ei kannata olettaa

olevan keskeinen motivaattori,

vaan pikemminkin kokemusta
syventävä tekijä. 

Sauna & luonto: 
Kuten arvata saattaa, sauna ja luontoovat keskeisiä kiinnostuksen kohteitasaksalaisille matkailijoille. Saunan osaltakannattaa miettiä, miten erotetaansuomalainen saunakuvayleismaailmallisesta saunasta –millainen osa sauna on suomalaistakulttuuria? Tässä yhteydessä kannattaamyös huomioida, että maakohtaisetkäyttäytymistavat saunassa voivat ollaerilaisia – on siis tärkeä viestiäsuomalaisesta saunaetiketistä! 

 

SAKSA


