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Keski-Suomen matkailun uutiskirje
Koronapandemia on ajanut myös Keski-Suomen matkailutoimialan vaikeaan tilanteeseen.
Alkuvuosi näytti lupaavalta ja vuodesta 2020 odotettiin erinomaista matkailuvuotta. Mutta
maaliskuussa tilanne muuttui ja matkailijamäärät romahtivat. Tammi-heinäkuussa yöpymiset
vähentyivät edellisvuodesta 34 %. Välittömät tulomenetykset olivat tammi–heinäkuussa
yhteensä 78 miljoonaa euroa (- 36 %). Matkailun työllisyysmenetykset olivat yhteensä 458
henkilötyövuotta (-36 %). Tiedot käyvät ilmi Keski-Suomen liiton TAK Oy:ltä tilaamasta
selvityksestä ”Koronapandemian vaikutus matkailutuloon ja -työllisyyteen KeskiSuomesssa 2020”. Selvityksen tulokset kattavat vuoden seitsemän ensimmäistä kuukautta.
Koko raportti luettavissa Keski-Suomen liiton nettisivuilla https://bit.ly/30hCLaQ

Uusimpien tilastojen mukaan tammi-elokuun aikana Keski-Suomessa kirjattiin yhteensä 528
000 yöpymistä, mikä on 32 % vähemmän kuin edellisvuonna. Ulkomaisia yöpymisiä kertyi vain
43 000 ja vähennystä aikaisempaan vuoteen 58 %. Kesän kotimaanmatkailun hyvät kasvuluvut
eivät kuitenkaan korvaa menetettyä yritys- ja työmatkailua.

Keski-Suomen liitto myöntää taas koronatukea
Haku on jatkuva 31.12.2020 saakka tai niin kauan kuin lisärahaa riittää. Jokainen saapunut ha‐
kemus käsitellään mahdollisimman nopeasti. Käytössämme on Keski-Suomen kehittämisrahas‐
ton 193 000 euron lisärahoitus. Myös työ- ja elinkeinoministeriö myöntää maakuntien liitoille li‐
sää kansallista kehittämisrahoitusta viimeistään lokakuussa. Ohjaamme rahoituksen koronatu‐
keen.
Keski-Suomen liiton koronatuki on osoitettu koronaepidemian vaikutusten hillintään ja vaikutuk‐
sista toipumiseen. Myönnämme rahoitusta kehittämishankkeille, joiden hakijoina voivat olla kun‐
nat, kehittämisyhtiöt, elinkeino-, toimiala- ja ammattijärjestöt sekä tutkimus- ja koulutusorgani‐
saatiot. Yksittäisen yrityksen tai ammatinharjoittajan tukemiseen maakunnan liitto ei voi osallis‐

tua.
Katso tarkemmat tiedot ja hakuehdot
ttps://keskisuomi.fi/rahoitus/keski-suomen-liiton-koronatuki/
Toimita sähköisellä allekirjoituksella varmennettu tai skannattu hakemus ja hankesuunnitel‐
ma osoitteeseen kirjaamo[at]keskisuomi.fi.

TEMin arviot koronapandemian vaikutuksista Suomen
matkailukysyntään
Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut kehitysarvioita matkailukysynnästä. Arvioiden mukaan
matkailun palautuminen vuoden 2019 tasolle kestää ainakin vuoteen 2023. Optimistisen arvion
mukaan kotimainen matkailukysyntä voisi palautua vuoden 2019 tasolle kesään 2021
mennessä, mutta kansainvälisen matkailun palautuminen tapahtuu myöhemmin. Pessimistisen
arvion mukaan se tapahtuisi vasta vuoden 2021 lopulla. Selvityksessä arvioidaan myös
tekijöitä, jotka vaikuttavat kysynnän kehitykseen. Lue koko raportti https://bit.ly/2G8wyab.

Visit Finlandin seminaaritarjontaa
Visit Finland järjestää syksyn aikana useita
maksuttomia webinaareja ajankohtaisista aiheista.
Katso tarjonta ja ilmoittaudu mukaan. Aiheina
muun muassa tilannekatsauksia, tuotesuositukset,
verkkokaupan perustaminen.
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020-visit-finland/webinaaritmatkailutoimijoille-syksylla-2020/

Suomen matkailutarjonta kootaan
Visit Finlandin datahubiin
Hajallaan olevan matkailutiedon kokoaminen
yhteen datavarantoon on Visit Finlandin
kehittämä ratkaisu ongelmaan. Se on tehokas
tapa jakaa tietoa Suomessa tarjolla olevista
matkailupalvveluista.
Lue lisää datahubista https://bit.ly/30jOkhA

Keski-Suomen matkailustrategiatyö hyvässä vauhdissa
Koronapandemiasta huolimatta matkailustrategiatyö on pysynyt suunnitellussa aikataulussa
toimivien etätyökalujen ansiosta. Yhteiset kokoontumiset ja ryhmätyötkin on saaatu
tuloksellissesti hoidettua. Tavoitteena on saada uusi strategia esittelyyn 1.12.ja käyttöön
tammikuun 2021 alusta. Tähän mennessä on pidetty 8 sessiota, ja niiden aineistot löytyvät
linkin takaa https://bit.ly/2tMDT8H
Tulevien sessioiden päivämäärät
Sessio 10: Tavoitteet, tilastointi ja mittarit osa-alueittain (11.11.klo 12-16)
Sessio 11: Strategian yhteenveto, kirjoittaminen ja mallinnus (marras-joulukuu)
Keski-Suomen matkailustrategian esittely 1.12.2020
Lisätietoja matkailun strategiatyöstä:
Susanne Rasmus, p. 0400 885 786, susanne.rasmus(at)jyvaskyla.fi
matkailu- ja markkinointipäällikkö, Visit Jyväskylä
Leena Pajala, p. 040 595 0015, leena.pajala(at)keskisuomi.fi

matkailukoordinaattori, Keski-Suomen liitto

Alueopaskoulutus kiinnostaa keskisuomalaisia
Keski-Suomen alueopaskoulutus alkoi syyskuussa 2020. Koulutukseen haki 55 henkilöä, joista
40 valittiin alueopaskoulutuksen pilottitoteutukseen. Koulutus kestää kevääseen 2021 asti,
minkä jälkeen Keski-Suomeen odotetaan valmistuvan uusia kohde-, paikallis- ja alueoppaita.
Hanke tarjoaa syksyllä 2020 kolme kaikille avointa yleisötilaisuutta, jotka toteutetaan
yhteistyössä Jyväskylän kansalaisopiston kanssa: Keskustellen Keski-Suomesta, kolme
näkökulmaa Keski-Suomeen ja sen historiaan, webinaarisarja. Lue lisää alla.
Lisätietoja:
Henna Siltanen, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
henna.siltanen[at]jamk.fi, 040 667 9344

Keskustellen Keski-Suomesta, kolme näkökulmaa Keski-Suomeen ja
sen historiaan -webinaarisarja
Tervetuloa maksuttomaan webinaarisarjaan loka-marraskuussa 2020. Tutustumme KeskiSuomen erikoispiirteisiin, historiaan ja kehityskulkuun sekä keskustelemme maakunnastamme.
Webinaarisarja sopii hyvin keskisuomalaisille asukkaille ja kuluttajille sekä etenkin matkailualan
yrittäjille ja matkailutoimijoille. Webinaarisarjan tarjoaa Keski-Suomen alueopaskoulutus -hanke
yhteistyössä Jyväskylän kansalaisopiston kanssa. Ilmoittaudu Jyväskylän kansalaisopiston
kautta osoitteessa https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/course.php?l=fi&t=14297. Voit samalla
ilmoittautumisella osallistua joko yhteen tai kaikkiin kolmeen webinaariin. Ohje webinaariin
osallistumiseen lähetetään sähköpostitse kaikille ilmoittautuneille. Lisätietoa Keski-Suomen
alueopaskoulutus -hankkeesta https://www.jamk.fi/fi/reportronic-project/?projectnum=221015.
8.10. klo 17:00-18:30 Luontomatkailun ajankohtaisia kysymyksiä esimerkkinä KeskiSuomen kansallispuistot ja luontokohteet. Matkailun asiantuntija Henna Siltanen ja vierailevia
puhujia. Webinaarin tarjoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikkö.
29.10. klo 17:00-18:30 Naisten koulutuksen alkujuurilla : Jyväskylän tyttökoulun ja
seminaarin vaikutus naisten koulutukseen ja tasa-arvoon. Yliopistotutkija Heli Valtonen ja
vierailevia puhujia. Webinaarin tarjoaa Jyväskylän ylipiston historian ja etnologian laitos.
12.11. klo 17:00-18:30 Keski-Suomen aineeton ja aineellinen teollisuusperintö .
Yliopistotutkija Heli Valtonen ja vierailevia puhujia. Webinaarin tarjoaa Jyväskylän ylipiston
historian ja etnologian laitos.

Muita ajankohtaisia uutiskirjeitä
Visit Finlandin uutiskirje (30.9.2020) https://bit.ly/30kmotS
Työ- ja elinkeinoministeriön matkailun uutiskirje (15.9.2020) https://bit.ly/3kWo192
Visit Jyväskylän uutiskirje (17.9.2020) https://bit.ly/3n9BoVb

Keski-Suomen matkailun uutiskirjeen kokosi:
Leena Pajala
matkailukoordinaattori
Keski-Suomen liitto
Lutakonaukio 7, 40100 Jyväkylä
puh. 040 5950015
email: leena.pajala(at)keskisuomi.fi
Keski-Suomen matkailun aiemmat uutiskirjeet
https://keskisuomi.fi/elinvoima-ja-kehittaminen/matkailu/

KESKI-SUOMEN LIITTO
Innova 2, Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

www.keskisuomi.fi/matkailu
» Kerro kaverille
» Päivitä tilaustiedot
Tilaa uutiskirje
Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen
tilaajat.
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