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Wellness-käsite? suom. hyvinvointi

Perinteinen lääketieteellinen lähestymistapa: 
yleisesti terveenä oleminen

Vaihtoehtoinen lääketieteellinen lähestymistapa:
Terve tasapaino mielen, kehon ja sielun välillä

⇒Kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tunne
(Wikipedia)



Well-being? suom. hyvinvointi

Suurin osa tekijöistä liittyy elämän perusasioihin, jotka ovat 
tavalla tai toisella mitattavissa, kuten rahan määrä sekä

ruuan ja palveluiden saatavuus. 

Well-being -käsite sisältää myös abstraktimpia tekijöitä kuten 
vapauden. (Wikipedia 2006) 

Well-being -sana yhdistetään tai sitä käytetään usein myös 
synonyyminä elämän laadulle (quality of life).



MEK:n wellness-käsite

”Wellness on ennen kaikkea korkealaatuinen niin 
paikan, ilmapiirin, puitteiden, palvelun, 
tuotekokonaisuuksien kuin henkilökunnan 
ammattitaidon suhteen. Se stimuloi kaikkia aisteja 
esteettisessä ympäristössä. Wellness-tuote on hyvin 
suunniteltu, segmentoitu, markkinoitu ja toteutettu 
kokonaisuus, jossa on häivähdys luksusta.”



ITÄSUOMALAINEN HYVINVOINTI
Mahdollisuus?

Mitä se voisi pitää sisällään?



Profiloitumaton



Philosophy

“Alpine Wellness – it does not just mean the positive effect of the alpine 
altitude and the climate, the use of alpine materials in the architecture 
and interior furnishings, alpine cuisine and the rediscovery of alpine 
healing formulae. 

Alpine Wellness also refers to a return to grass roots, and rediscovering the 
knowledge associated with the nature, culture and life quality in the 
region. The effect of natural displays and the original charm of the 
alpine environment  do their bit to make the special sensuality of the 
Alps a unique and exclusive experience”. 

Alpine Wellness

www.alpinewellness.com









Lake Wellness

Uusi innovatiivinen itäsuomalainen 
tuotekonsepti?



Lake Wellness

Peruselementit: 

1. Mieli ja sielu;  rentoutumista metsissä ja järvimaisemissa
2. Terveys: sauvakävelyä järven rannoilla, metsissä, perinteisiä

ja ennaltaehkäiseviä hoitoja
3. Terveellinen ruoka: paikalliset raaka-aineet, esimerkkinä

puhtaan veden kalat 
4. Ulkoinen ja sisäinen kauneus: sauna, turvesauna, hoidot
5. Rentoutuminen ja hyväolo; uintia uima-altaassa, järvessä, 

saunakokemus, vesipaljut
6. (Räätälöity) liikunta; (ohjatut) retket järvellä, 

järvimaisemassa, potkukelkkailu, veneily, retkiluistelu jne.

Kangas & Tuohino, 2008



Lake Wellness arvoketju

JÄRVIMAISEMA

Liikunta Kauneus
Keho
Hoito

Rentou-
tuminen

Ruoka-
valio

”Mielen”
aktiviteetit/     
oppiminen

Olemassa oleva tarjonta Tulevaisuus

Kangas & Tuohino, 2008
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