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Presentation av Åbo Turismakademi

Turun  Matkailuakatemian  järjes
tämään logokilpailuun osallistui kaik
kiaan  77  kilpailutyötä  koko  maan
laajuudelta. Töiden arviointi oli haas
tava  ja  iso  urakka.  Suosituimpia  ai
heita olivat Turun linna ja laivateema
mutta myös  Turun  seitsemän  kukku
laa löytyivät kilpailutöiden joukosta.

Teemu  Sirviön voitto  tuli    kilpai
lutyöllä  ”Isännän  viirit”.  Työ  matkusti

Turkuun Kajaanista asti.  Arviointiraa
tia  miellytti  työssä  kaksikielisyyden
huomioiminen,  visuaalinen  ulkoasu
sekä  värimaailma  joka  kuvastaa  hy
vin VarsinaisSuomen alueellista veh
reyttä,  merta  ja  taivasta.  Edellisten
lisäksi viirit miellyttivät raatia sillä ne
liehuvat niin  linnoissa,  laivoissa kuin
kotipihoillakin  ja  ne  liittyvät  saumat
tomasti matkailuun.

Yhteinen
Turku 2011hankehaku

Turun  Matkailuakatemian  yhtei
sessä hankehaussa on neljä erilaista
tutkimuslinjaa: 1) Edeltävät kulttuuri
pääkaupungit,  2)  Imagotutkimus  ja
sosiaalinen media, 3) Vanha kaupun
ki  ja  tapahtumat  sekä  4)  Mobiilipai
kantaminen  ulkomaisten  kävijöiden
seurannassa 2011  Turussa  ja  Tallin
nassa.  Osaan  tutkimuslinjoista  pyri
tään  liittämään  erilaisia  yhteistyö
muotoja Tallinnan kanssa. Esimerkik
si  mobiilipaikantamiseen  liittyvää
tutkimusta  on  Virossa  tehty  jo  pit
kään.  Kulttuuripääkaupungeissa  vie
railevien  matkailijoiden  liikkumisen
tutkiminen  kiinnostaa  varmasti  mo
nia  tahoja.  Matkailuakatemia  pyrkii
tiiviiseen  tutkimusyhteistyöhön  ja
toivoo  löytävänsä  sopivat  kumppanit
Virosta.

Logokilpailu

I Åbo  med  omnejd har  turismen  länge  varit  viktig  för  många  olika  aktörer
och  turismen  är en  växande bransch. År 2004  grundades  ett  samarbetsorgan
för Åbouniversiteten Åbo Akademi (ÅA), Åbo universitet (TY) och Åbo handelshög
skola  (TuKKK)  samt de  tre  yrkeshögskolorna  Sydväst  (från och  med 1.8.2008
YH  Novia),  Åbo  yrkeshögskola  (TuAMK)  och  Humanistiska  yrkeshögskolan
(Humak).  Idag heter samarbetsorganet Åbo Turismakademi. Verksamheten ko
ordineras av Leena Jokinen som också upprätthåller samarbetet mellan de oli
ka läroanstalterna.
Till Turismakademins huvuduppgifter hör att koordinera samarbete både angå
ende undervisning  och  forskning  som har  med  turismfrågor  att  göra,  samt  att
fungera som en länk mellan de undervisande instanserna och näringslivet i Åbo.
Vid de olika läroanstalterna görs en hel del forskning som på olika sätt anknyter
till turism och Åbo Turismakademi har för avsikt att fungera som ett gemensamt
forum  för  den  lokala  turismforskningen.  På  Turismakademins  hemsida
www.turunmatkailuakatemia.fi  kommer samlandet av ett expertregister att på
börjas (se sida??). På hemsidan finns också ett register över alla turismrelatera
de kurser i Åbo
På svenska ges undervisning  i  turism  vid  Åbo  Akademi bland  annat  i  ämnena
etnologi och folkloristik. Vid Yrkeshögskolan Sydväst finns ett eget utbildnings
program  för  turism, där  det  speciellt  betonas  kundservice,  företagsamhet  och
projektarbete.  I  utbildningen  behandlas  turismen  på  olika  sätt  och  teoretiska
kunskaper kombineras kontinuerligt med praktiska  färdigheter och språkstudi
er.  Målsättningen  är  att  den  studerande  i  sitt  framtida  yrke  självständigt  och
kreativt  skall  kunna  utveckla  turismnäringen  med  hållbar  utveckling  som  en
central aspekt. Avlagda studier leder till restonom YH examen.

Matkailuakatemian verkkopal
velusta toivotaan palautetta

Viestinnän  tehostamisessa  ja
selkeyttämisessä  logokilpailu  oli  en
simmäinen  välitavoite.  Seuraavaksi
pyritään  parantamaan  verkkosivujen
graafista ulkoasua ja sisältöä. Alusta
vaa palautetta sisällön osalta on saa
tu  alueen  korkeakouluopiskelijoilta
jotka  ovat  Turun  Matkailuakatemian
verkkosivujen yksi kohderyhmä.

Palautetta  toivotaan  myös  alu
een matkailuyrityksiltä ja muilta Mat
kailuakatemian sidosryhmiltä sivusto
jen  kehittämiseksi.  Palautteen  voi
lähettää osoitteella Hermes@tse.fi tai
verkkosivuilla  ”anna  palautetta”  lin
keistä.

Suomen  matkailututkimuksen
seuran symposium  järjestetään  yh
teistyössä  Matkailun  verkostoyliopis
ton (MAVY )ja Turun Matkailuakatemi
an kanssa.

Symposium  pidetään  Turun
kauppakorkeakoulun  tiloissa 4.  
6.9.2008. Vuoden Key Note Speaker
on  professori  Tommy  Andersson  Gö
teborgin yliopistosta.

Syksyn 2008 symposium
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Matkailun tutkimus

Turun Matkailuakatemia esittelee  jäsenkorkeakoulujen opinnäytetöitä. Töis
tä esitellään  tekijä, otsikko ja korkeakoulu  jossa työ on valmistunut. Näillä  tie
doilla työn löytää vaivattomasti asianomaisen korkeakoulun kirjastotietokannas
ta.

Valtanen, A. 2008. Onnistunut matkailuelämys. (TuKKK)
Halme, M. 2008. Joulurauhaa maaliman turuilla ja toreilla?. (TuKKK)
Lindholm, P. 2007. "Minnen för livet" En etnologisk analys av nutida pensionä
rers fjärranresande. (Åbo Akademi)
Sääksmäki,  J.  & Vahtera,  P.  2008.  Internetsivut  ja  varauspalvelu  sekä  niiden
käytettävyys Scandichotelleissa. Turun AMK)
Jalonen, S. 2008. Knowledge management:   tiedonhallintaohjelmat Turun mat
kailu ja ravintolayrityksissä (Turun AMK)
Rögård, J. 2007. Utveckling av technical visittjänster för Turku Touring. (YH Syd
väst)
Lappalainen, H. 2007.  Betydelsen av ett hostell  i Åbo – En kundundersökning
för Hostel Turku. (YH Sydväst)

Hermeslehden toimitus

Toimituksen yhteystiedot:
Hermes@tse.fi

Postituslista

Jos haluat Hermeslehden postituslis
talle  tai  poistua  listalta,  lähetä  ilmoi
tus  sähköpostilla  osoitteeseen:  her
mes@tse.fi

Turun Timantit hopealle RESTO 2008 kisassa

Turun AMK:n joukkue, Turun Timantit sijoittui toiselle sijalle erittäin haasta
vassa RESTO 2008kilpailussa. Kisa oli seitsemäs restonomien tietotaitokilpailu
joka pidettiin Espoossa, Laurean ammattikorkeakoulussa 3.–4.4.2008.

Turun Timantit joukkueen muodostivat palvelujen  tuottamisen ja  johtami
sen koulutusohjelmassa kolmatta vuotta opiskelevat Mari Mikola, Susanna Nur
mi, Marjo Wallenius ja Minna Juselius. Kilpailuun osallistui 18 joukkuetta 15:stä
eri  ammattikorkeakoulusta.  Tänä  vuonna  kilpailun  voitti  Laurean  ammattikor
keakoulun  joukkue  Meritähti  ja  kolmanneksi  sijoittui  Rovaniemen  joukkue
RAMK.
RESTO 2008 oli seitsemäs valtakunnallinen restonomien tietotaitokilpailu. RES
TOkilpailut käynnistyivät Turun ammattikorkeakoulun ideoimana vuonna 2001.
Turun ammattikorkeakoululla on kunnia isännöidä RESTOkilpailun kymmenvuo
tisjuhlakilpailua Turun kulttuuripääkaupunkivuonna 2011, mahdollisesti jopa
kansainvälisissä merkeissä. Lisää tietoa tarkemmat tulokset löytyvät nettisivuil
ta: www.resto.fi.

Hopeajoukkue vasemmalta: Minna Juseli
us, Susanna Nurmi, Mari Mikola ja Marjo
Wallenius

Kuva: Mari Mikola

Asiantuntijarekisteri

Turun  yliopiston  täydennyskoulutus
keskus  koordinoi  viime  vuonna
”Majakat  matkailutuotteeksi”  –
hankkeen,  jossa  kohteina  olivat
maamme  etelärannikon  vetovoimai
simmat  majakat  ja  Virosta  vastaavat
majakat. Hanke kuului Etelärannikon
Interreg  IIIA  –ohjelmaan  ja  sitä  oli

Majakat kiinnostavat – kävijämäärät kasvussa

rahoittamassa ja toteuttamassa usea
taho.

Hankkeen keskeiset  toimintata
vat  olivat  majakkayhteistyön  tiivistä
minen kansallisesti ja kansainvälises
ti  sekä  yhteisen  kehittämissuunnitel
man laatiminen, opintomatkat, koulu
tusohjelma  ja  tiedottaminen.  Tuotok
set  ovat  nähtävissä  verkkosivuilla:
www.lighthousetourism.net.

Virossa Tarton yliopiston, Pärnun
toimipisteen  oppilas  Eva  Koni  laati
Viron  majakkamatkailusta  oman dip
lomityön  ja  vastaavan  työn  tekijää
etsitään  nyt myös Suomesta.  Hanke
partnerit  valmistelevat  uutta  laajem
paa  majakkamatkailuun  ja  niiden
toimintaympäristön  kehittämiseen
liittyvää EUhanketta.

Utö / Jarmo Vehkakoski Turun Matkailuakatemian  tavoit
teena on kehittää ja  laajentaa jo ole
massa  olevaa  alueellista  matkailun
asiantuntijarekisteriä.  Matkailuun
liittyy  runsaasti  erilaista  asiantunti
juutta  mutta  tarvittaessa  osaajia  on
vaikea löytää. Tarkoituksena on kerä
tä  matkailun  asiantuntijoita  tuoteke
hityksen, tutkimuksen ja koulutuksen
alueilta. Loppukevään aikana Matkai
luakatemian  internetsivuilla  tulee
olemaan  mahdollisuus  täyttää  haku
lomake  asiantuntijarekisteriin.  Hake
muksen  hyväksyttävyys  käsitellään
aina seuraavassa Turun Matkailuaka
temian  kokouksessa.  Päätavoite  on
helppokäyttöinen  asiantuntijarekiste
ri josta kaikki matkailun asiantuntijat
löytyvät vaivattomasti.
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