
Paikat ja niiden tarinat maaseutumatkailun ja 
paikallisidentiteetin käyttövoimaksi - kokemuksia Rural Explorer 
–hankkeesta Juha Iso-Aho, lehtori, projektipäällikkö, Humanistinen 
ammattikorkeakoulu.



Rural Explorer –hankkeen teesit ja tavoitteet

• Tulevaisuuden matkailutuotteet elävät entistä 
enemmän tarinoista ja tarinoissa

• Monet mielenkiintoisista tarinoista ja 
tarinapaikoista ovat vielä tuntemattomia 
paikallisillekin, saati matkailijoille

• Rural Explorer etsi kaakkoissuomalaisia 
tarinoita, kytki ne paikkoihin ja tuotti erilaisia 
tapoja hyödyntää tarinoita alueen 
matkailutuotteissa sekä matkailijoiden 
kiinnostuksen herättämisessä

• Hankkeen toteuttivat 2017 - 2020: 
Humanistinen ammattikorkeakoulu ja LAB-
ammattikorkeakoulu

• Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto/Kaakkois-Suomen ELY-
keskus



Mitä kysyimme itseltämme, kun aloitimme?

• ”Miten matkailijalle 
voidaan mahdollistaa fiilis, 
joka valtaa mielen 
Roomassa tai Ateenassa, 
joissa historian eri kerrokset 
omine tarinoineen löytyvät 
fyysisesti samasta 
paikasta?”



Aineistosta koetuksi, nähdyksi, eletyksi tarinaksi

• Arkistomerkinnän faktoille kasvot

• Tiivistyksiä laajoista 
haastattelumateriaaleista

• Näkökulma jonkin tarinan henkilön

• Kuvittelun vapaus historiallisten 
faktojen rajoissa: miten olisi voinut 
tapahtua, kuinka kerrotaan 
tapahtuneen?

• Tiedossa olevat faktat ja lähteet 
näkyviin teksteinä ja/tai linkkeinä



Tarinoiden jakelu ja saatavuus

• Kaikki Rural Explorerin 
jatkotyöstetyt tarinat ovat vapaasti 
hyödynnettävissä erilaisilla 
sähköisellä alustoilla ja ne on 
julkaistu myös sähköisinä ja 
painettuina kirjoina: 
https://ruralexplorer.humak.fi/

• Kaikkiin tarinoihin on liitetty 
paikkatieto (löytyvät 
GoogleMapsista
https://urly.fi/1DYW)

• Kaikki jatkotyöstetyt tarinat on 
käännetty myös englanniksi

https://ruralexplorer.humak.fi/
https://urly.fi/1DYW


Tarinoiden toiset ulottuvuudet

Paikka, teema, aikakausi, 
henkilö

Mielikuvitus

Kirjalliset 
lähteet: 
kirjat, 

arkisto-
aineistot

Suulliset 
lähteet: 

haastattelut, 
perimätieto

Tarina

Video, 
animaatio

Tallenne

Valokuva, 
graafinen 

kuva, 
maalaus

Painotuote, uniikkiteos

Kirjallinen 
kertomus, 

draama, laulu, 
sarjakuva

Painotuote, esitys, 
digitaalinen tallenne.

Ruokatuote, 
käyttöesine 
muistoesine

Ohjelmapalvelun osa, 
myyntituote, lahjatavara.

Lisätty todellisuus, 
virtuaalitodellisuus jne.

Mobiilisovellus, 3D-mallinnus, 
digitaalinen alusta.

Valoteos, äänimaisema Paikkaa ja tarinaa esille tuova kohteen 
fyysinen tai digitaalinen osa.



Tarinoiden matkailullinen käyttö
• matkailijan kiinnostuksen herättäminen matkailuyrityksen 

lähialuetta ja alueen majoitus- ja ohjelmapalveluita 
tarjoavaa yritystä kohtaan 

• asiakkaalle tarjottavan oheis- tai lisäpalvelun esittely

• asiakkaan kokemuksen vahvistaminen esimerkiksi 
kohteeseen suunnatun retken yhteydessä

• suositteluhalukkuuden lisääminen 

• kuvien ja tarinoiden yhdistelmien ym. hyödyntäminen
yrityksen oheistuotteissa, kuten myyntituotteiden 
pakkauksissa, matkamuistoesineissä, asusteissa, 
postikorteissa ja julisteissa 

• tarinaan liittyvä esine tai ruokatuote persoonallisena 
myyntituotteena/matkamuistona asiakkaille

• tarinaa tai siitä tehtyä laulua, äänimaisemaa tai valoteosta 
voi hyödyntää osana paikasta ja sen tarinasta kertovaa 
näytelmää tai draamakierrosta

• Lisätietoa: Tarinareitti: Hyödyntämis- ja aktivointiopas 
yrittäjälle, https://www.humak.fi/julkaisut/tarinareitti-
hyodyntamis-ja-aktivointiopas-yrittajalle/

https://www.humak.fi/julkaisut/tarinareitti-hyodyntamis-ja-aktivointiopas-yrittajalle/


Anna tarinoiden viedä!

• tarinoiden tuotteistaminen matkailutuotteiden osaksi 
ja matkailijan iloksi on antoisaa

• tarinallistaminen lisää ja syventää ymmärrystä omasta 
kotiseudusta ja/tai oman yrityksen 
toimintaympäristöstä, sen historiasta ja nykypäivästä. 

• matkailijalle tarinat luovat tarttumapintoja, joiden 
kautta matkailukohde saa mieleen jääviä merkityksiä

• tarinat luovat matkailijalle uusia tarinoita kerrottavaksi 
toisille matkailijoille – tarinoita elämyksistä ja 
kokemuksista, joita käyntikohde tarjosi 

• tarinat voivat olla myös syy palata kohteeseen, sen 
nuotiotulen äärelle jossa tarina kerrottiin, uusien 
tarinoiden kuulemisen toivossa 

• anna siis tarinoiden viedä ja löydä omat tapasi nauttia 
tarinoista ja vaikkapa jalostaa niitä tuotteiksi 



Kiitos! Lisätiedot: Juha Iso-Aho, juha.iso-aho@humak.fi

mailto:juha.iso-aho@humak.fi

