
 

 

Ajankohtaista matkailuasiaa Helsingistä 25.10.2021 

Hei matkailuväki 

Pienen tauon jälkeen jälleen tärkeää matkailuasiaa Helsingin matkailuelinkeinolle ja muille kumppaneille. 

1. Helsingin matkailuseminaari 10.11.2021 
Helsingin perinteinen matkailuseminaari järjestetään 10.11.2021 hybriditilaisuutena Finlandia-talolla. 
Ohjelma on jälleen ensiluokkainen. Pääsemme mm. kuulemaan pormestari Juhana Vartiaisen ajatuksia 
matkailusta, ravintoloitsija Henri Alenin ja Nohon toimitusjohtaja Aku Vikströmin näkemyksiä 
ruokamatkailusta sekä Primehotelsin toimitusjohtajan ja Valo Hotel Helsingin liiketoimintajohtaja Erno 
Launon ajatuksia hotellimarkkinasta. Tilaisuuden päätteeksi "superälyköksi" ja maailmanparantajaksikin 
kutsuttu nuori perinteisiä rajoja rikkova arkkitehti Anni Laurila pitää puheenvuoron tulevaisuuden 
kaupungeista ja niiden globaaleista haasteista. 
Tilaisuus on avoin kaikille matkailutoimijoille Suomessa. Kutsua saa mielellään jakaa! 
Aika: 10.11.2021 klo 8:30-13:45 
Paikka: Finlandia-talo sekä online 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
 
2. Helsingin kestävän matkailun tiekartta 2022-2025 
Helsinki on saanut uuden kaupunkistrategian. 
Strategiassa todetaan mm. näin: 
”Vetovoimainen kaupunki houkuttelee myös matkailijoita. Kehitämme Helsingistä maailman kestävintä ja 
älykkäintä matkailukohdetta.” 
Tämän strategisen linjauksen pohjalta Helsingin kaupungin matkailuyksikkö tulee tekemään uuden 
kestävän matkailun tiekartan tämän syksyn aikana ja lopullinen versio on valmis maaliskuussa 2022. 
Toivomme teiltä matkailuelinkeinon edustajilta näkemyksiä siihen, mitä kestävän matkailun tiekartassa 
pitäisi huomioida. 
Käykää vastaamaan yhteen kysymykseen ja vaikuttakaa siihen, miten matkailua johdetaan ja kehitetään 
Helsingissä seuraavat 4 vuotta. 
Kysymykseen vastaaminen 
 
3. Helsingin matkailun tiekartta 2018-21 
Koska nykyinen tiekartta on tulossa päätökseen, löydätte linkin takaa yhteenvetoa siitä, mitä kaikkea 
kuluneiden vuosien aikana on tehty ja mitä on saavutettu. 
 
4. Helsingin tekijät –verkosto 
Helsingin tekijät –kumppanuusverkoston vetovastuu on siirtynyt syyskuun alusta Helsinki Marketingilta 
uudelle matkailuyksikölle. Verkostoon kutsutaan mukaan yritykset ja organisaatiot, jotka haluavat kiinnittyä 
Helsinki-brändiin, kehittää yhdessä Helsingistä kestävää ja älykästä matkailukohdetta ja olla mukana 
Helsingin kansainvälisessä markkinoinnissa ja myynnissä. Verkoston uutta kumppanuusmallia viimeistellään 
parhaillaan ja tarkempaa tietoa tullaan kertomaan joulukuun aikana.  
 
5. Matkailun Fact Sheet 
Matkailun Fact Sheet on jälleen päivitetty ja on luettavissa täältä. 
 
6. Kestävää nostetta matkailuyrityksiin – Etelä-Suomi 
Kestävää nostetta matkailuyrityksiin -hanke on käynnistynyt. Hankkeen toteuttavat Helsingin kaupunki, 
Enter Espoo, Forum Virium Helsinki ja Turku Science Park. Hankkeessa tuetaan matkailualan pk-yritysten 
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toipumista ja kilpailukykyä kehittämällä uusia matkailutuotteita kansainvälisille markkinoille. Samalla 
kehitetään yritysten tiedolla johtamisen osaamista, kyberturvallisuutta ja kestävyyttä sekä huomioidaan eri 
kohderyhmien tarpeita matkailupalveluissa. Hanke saa rahoituksensa Uudenmaan liiton ja Varsinais 
Suomen liiton kautta Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin covid-19-pandemian 
johdosta toteuttamia toimia vuosina 2021-2023. 
Lisätietoja 
 
7. South Coast Bikepacking Trail –hanke 
Lähes koko eteläisen Suomen läpi kulkeva uusi pyöräilyreitti on pian valmis. Myös Helsinki on mukana 
hankkeessa ja tietenkin myös osa reittiä. 
Käykää katsomassa tallenne hankkeen järjestämästä yrityswebinaarista. 
Hankkeen kotisivu 
 
8. Kyberturvallisuus 
Jyväskylässä on tehty erinomainen ”10 kohtaa kyberturvallisuuden parantamiseksi matkailualalla” opas. 
Suosittelen tutustumaan! 
 
Terveisin 
Jukka ja matkailuyksikön väki 
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