
HÄÄPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN -

YRITYSRYHMÄHANKE

Loppuraportti

1

~ ~. ~•
- ““

r. Ä

~‘ ~ 91

.4
1~’~

~1~



1

Sisä Ilys
1. Toteuttajan nimi, hankkeen nimi ja hanketunnus 2

2. Yhteenveto hankkeesta 2

3. Raportti 2

3.1. Hankkeen tavoitteet 2

a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 2

b) Hankkeen tavoitteet 3

3.2. Toteutus 3

a) Toimenpiteet 3

Miten toimenpiteet etenivät~ 4

b) Aikataulu 7

c) Resurssit 7

d) Toteutuksen organisaatio 8

e) Kustannukset ja rahoitus 8

f) Raportointi ja seuranta 8

g) Toteutusoletuksetja riskit 9

3.3. Yhteistyökumppanit 9

3.4. Tulokset ja vaikutukset 9

4. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 9

5. Allekirjoitukset ja päiväys 9



2

1. Toteuttajan nimi, hankkeen nimi ja hanketunnus
Hääpalveluiden kehittäminen -yritysryhmähankkeen toteuttajana oli Kehittämisyhtiö Keulink Oy.
Hankkeessa oli mukana neljä yritystä:

- Maatilamatkailu Hautamäki Hanna ja Lemettilä Ilpo
- Saaran Kauneussalonki,
- Sisustus Kaisu-Leena,
- Vehkomäki Paula Design Tmi.

Hankkeen tunnusnumero oli 116853.

2. Yhteenveto hankkeesta
Kehittämisyhtiö Keulink Oy hallinnoi Hääpalveluiden kehittäminen -yritysryhmähankkeen, joka toteutettiin
1.4.2020 — 15.12.2021 välisenä aikana.

Hankkeessa olivat mukana seuraavat yritykset:
- Maatilamatkailu Hautamäki Hanna ja Lemettilä Ilpo
- Saaran Kauneussalonki,
- Sisustus Kaisu-Leena,
- Vehkomäki Paula Design Tmi.

Hankkeessa rakennettiin Visit Keuruu -sivustolle Häät Keuruulla -sivusto:
- Esittely

o yleinen alueen hääpalveluesittely ja lyhyt kooste sivuston tarjoomasta
- Hääpalvelut

o laaditut videotallenteet (talvihäät, syyshäät)
o yritysten palveluista äänitallenteet
o kuvakooste mukana olleiden yritysten palveluista
o kuvapankki (joka on linkitetty myös Visit Keuruu > info -osioon
o lisäksi sivustolla on jo nyt runsaasti lisättyä materiaalia (kuten esim. kirkot, muut palvelut,

muiden yritysten palveluita...) Sivuston on tarkoitus laajentua koskemaan kaikkia niitä
yrityksiä, jotka tarjoavat alueella omia hääpalveluitaan. Tältä sivustolta on helppo bongata
häidensä järjestämiseen tarvittavat palveluntarjoajatja palvelut.

- Kuvagalleria

3. Raportti

3.1. Hankkeen tavoitteet

a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on
Hanke kohdistui maaseudun yrityksiin, elinkeinojen kehittämiseen ja alueen elinvoiman sekä
yrittäjyyden edistämiseen. Kehittämistoimenpiteiden tarve nousi suoraan alueella toimivien yritysten
tarpeista. Hankkeen toimenpiteet tukivat ennen kaikkea mukana olevien maaseudun yritysten
kilpailukykyä ja verkostoitumista. Hankkeen toimenpiteillä pyrittiin lisäämään mukana olevien yritysten
viestinnällistä osaamista ja yhteistyötä.
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Keulink Oy:n Hääpalveluiden kehittäminen -yritysryhmähanke tuki Vesuri-ryhmän paikallista strategiaa,
sen painopistettä 1, Elinkeinot ja yrittäjyys. Yritysryhmän tarkoitus oli kehittää yrittäjien yhteistyötä ja
verkostoitumista; verkostoituminen ja yhteistyö sekä tietoisuus toisten yritysten toiminnasta
lisääntyivät hankkeen aikana.

b) Hankkeen tavoitteet
Alkuperäisessä hakemuksessa hankkeelle asetettiin seuraavat tavoitteet:

1-Yritysten välinen verkostomainen yhteistyö viriää ja kehittyy. Alueen hääpalveluita ja niiden viestintää on
kehitetty. Yritysten tietotaito palvelumuotoilusta, palvelukuvausten sisällöistä ja toisaalta toistensa
palveluista kehittyy. Asiakkaan näkökulmasta tieto Keuruun mahdollisuuksista hääpalveluiden osalta on
paremmin saavutettavissa kuin nykytilanteessa. Keuruulaisille yrittäjille syntyy uusi elinkeinomahdollisuus:
hääsuunnittelu ja hääpalveluiden koordinointi.

2. Yritysten palvelumuotoilun ja digiviestinnän osaamista on kehitetty, hääpalveluita on ideoitu yritysten
omien palveluiden osalta ja toisaalta yhteistyömahdollisuuksien osalta.

3. Hääpalveluita tarjoavien yritysten yhteistyötä viestinnän osalta on kehitetty. Alueellista hääpalveluiden
viestintää on kehitetty suunnittelemalla ja toteuttamalla Visit Keuruu -sivuston yhteyteen alueen
hääpalveluita esittelevä kokonaisuus. Hankkeessa mukana olevat yritykset ovat liittyneet sivustolle.

4. Osallistutaan Love Me Do -häämessuille omalla osastolla. Matka toteutetaan omalla autolla.

Koronan myötä kohdasta 4 jouduttiin luopumaan ja sen korvaamiseksi laadittiin videokokonaisuudet
Talvihäät ja Syyshäät.

3.2. Toteutus

a) Toimenpiteet
Hankehakemuksen mukaan toimenpiteiksi on määritelty seuraavat:

TAVOITTEESEEN 1 LIITTYVÄTTOIMENPITEET-Koko hankkeen ajan yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä.

TAVOITTEESEEN 2 LIITTYVÄT TOIMENPITEET -Tehdään sopimus asiantuntijapalvelun tuottamisesta
palvelun toteuttajan kanssa, jolla on kokemusta palvelumuotoilun ja viestinnän koulutuksen tuottamisesta.
-Toteutetaan hääpalveluiden palvelumuotoilun ja viestinnän koulutus asiantuntijapalveluna.

TAVOITTEESEEN 3 LIITTYVÄT TOIMENPITEET -Osana toteutettavaa koulutusta suunnitellaan ja ideoidaan
Visit Keuruu -sivuston alle hääpalveluiden kokonaisuutta yhteistyössä Keuruun kaupungin kanssa. -Liitetään
yritysryhmässä mukana olevien yritysten palvelut sivustolle.

TAVOITTEESEEN 4 LIITTYVÄT TOIMENPITEET -Osallistutaan Love me do -messuille omalla esittelypisteellä.
Matka omalla autolla. -Raportoidaan yhteisesti matkan kulusta ja opituista asioista.

KYSELY -Hankkeen lopuksi toteutetaan yrityskysely, jolla selvitetään yritysten kokemukset hankkeeseen
osallistumisesta. Painotetaan kyselyssä viestintätaitojen ja -yhteistyön näkökulmia, jolloin yrittäjän käsitys
omasta oppimisprosessista tulee tietoisemmaksi. Kysely toimitetaan kaikille yritysryhmähankkeessa
mukana olleille yrityksille.

Alkuperäissuunnitelman mukainen kohta 4 korvattiin videoiden laatimisella ja oppimisprosessilla siitä,
miten digitaalinen videotuotanto suunnittelusta, puvustosta, somistuksesta, aikataulutuksesta....
lopulliseen videon julkaisemiseen asti toteutetaan.
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Miten toimenpiteet etenivät?
Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n hallinnoimana oli Tahdon yhteiselle matkalle -aktivointihanke, jonka kesto oli
15.6.2019-14.2.2020. Hankkeen myötä koottiin yritysryhmää hääteeman ympärille.

Aktivointihankkeen aikana kootussa yritysryhmäkokoonpanossa olivat mukana seuraavat yritykset:

Aino Järvenpää palvelut (aputoiminimi Ainon Satumaa) 2542033-5
Ha-Ka Kemppainen Oy (sivutoimipaikka Hotelli Viikinhovi Ravintola) 1839396-5
Keuruuri Hius- ja Kauneusklinikka/Hiushovi 1161277-4
Keuruun Hiuskulma 2058191-4
Maatilayhtymä Hautamäki Hanna ja Lemettilä Ilpo 0796615-8
Saaran kauneussalonki 1504988-6
Sieppi Miia Ky (aputoiminimi Kaunis Lady Keuruu) 2420782-3
Sisustus Kaisu-Leena 2533475-2
Vehkomäki Paula Design T:mi 1457146-1

Heti aktivointihankkeen päätyttyä, rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen ilmeni, että hankkeesta on
kuitenkin jäämässä pois suurin osa yrityksiä, joten hanke piti hakea kokonaan uudelleen rahoitukseen.
Yritysten poisjäännin hankkeesta vaikutti Korona -epidemian tuoma suuri epävarmuus, mitä tulevaisuus tuo
tulleessaan, riittääkö asiakkaita, miten tulonmuodostus tulee toteutumaan jne.

Hallinnoija kävi mukaan lähtevien yritysten kanssa uudelleen kaikki rahoitus-ja hankkeen
sisältöneuvottelut, laati uudelleen kaikki tarvittavat asiakirjat sekä teki rahoitushakemukseen tarvittavat
muutokset.

Lopullisessa rahoitushaussa olivat mukana seuraavat yritykset:
- Maatilamatkailu Hautamäki Hanna ja Lemettilä Ilpo,
- Saaran Kauneussalonki,
- Sisustus Kaisu-Leena,
- Vehkomäki Paula Design Tmi.

Hanke sai rahoituksen 26.5.2020 tehdyllä päätöksellä.

Tässä vaiheessa hankkeen sisällöksi oli sovittu seuraavaa:
1. Palvelumuotoilun ja digiviestinnän koulutus sekä ideatyöpaja
2. Hääpalvelun sivuston suunnittelu ja sivustolle liittyminen
3. Love me do -messuille osallistuminen
4. Kysely

Hankkeessa oli tarkoitus osallistua Love me do -häämessuille, joka sekin moneen kertaan siirtyi
tulevaisuuteen messujärjestäjän toimesta koronan vaikutuksen myötä. Jossain vaiheessa yritysten kanssa
päädyttiinkin siihen ratkaisuun, että hallinnoija teki toimenpidemuutoksen: messuille ei lähdetä lainkaan,
vaan sen sijaan toteutetaan videoinnit talvihäät ja syyshäät -koostumuksella. Muutoshakemuspäätös
saatiin 3.6.2021, joka korvasi muutospäätöksen 1.6.2021.

Koronan myötä tapaamisissa oli oltava erittäin varovainen: pääasiassa mukana olevien välistä viestitystä
toteutettiin Watsup -yhteyksin, Teams -yhteyksin ja vain joitakin live -tapaamisia järjestäen. Näin pyrittiin
siihen, että mahdollinen koronan tartuntariski säilyisi mahdollisimman pienenä.



Koulutuskokonaisuus
Hankkeessa tehtiin koulutuskokonaisuus, jonka toteutti Flow House.
1. koulutuspäivä oli 8.9.2020. Koulutuspäivän teemana oli Tuotteistaminen.
2. koulutuspäivä oli 24.9.2020. Koulutuspäivän teemana oli Merkityksellisiä asiakaskokemuksia ja
menestyviä matkailukohteita.

1. ja 2. valmennuspäivien välillä oli tuotekehitystyön sparraus ja jalostaminen alustalla
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Hääsivustokokonaisuuden rakentaminen Visit Keuruu -sivuille nettiin
Keuruun kaupungin Visit Keuruu -sivustolle Hääpalveluiden esittelykokonaisuus rakennettiin ostopalveluna
Samencon toimesta. Tämä kilpailutus oli suoritettu jo aktivointihankevaiheessa.

Linkki Visit Keuruu -Häät Keuruulla -osioon: https://www.visitkeuruu.fi/fi/haat-keuruullaf

Häät Keuruulla sivustolle rakennettiin seuraavat osiot:
Hääpalvelut (videot hankkeessa kuvatuista häätapahtumista):
https //www.visitkeuruu.fi/fi/palvelut/haapalvelut/
Kirkot: https://www.visitkeuruu.fi/fi/palvelut/haapalvelut/kirkot/
Juhlapaikat, majoitus: httos://www.visitkeuruu.fi/fi/palvelut/haapalvelut/iuhlapaikat maioitus/
Kauneuspalvelut: https://www.visitkeuruu.fi/fi/palvelut/haaDalvelut/kauneuspalvelut/
Asusteet: https://www.visitkeuruu.fi/fi/palvelut/haaDalvelut/asusteet/
Kuvauspalvelut: https://www visitkeuruu.fi/fi/palvelut/haapalvelut/kuvauspalvelut/
Muut palvelut: https://www.visitkeuruu.fiffi/palvelut/haapalvelut/muut palvelut!
Kuvagalleria:
https ://www.visitkeu ruu .f/fi/haat-keu ruul la/kuvaga 1 lena!

Sivustoa on koottu niin, että sitä voidaan laajentaa tarpeen mukaan ja sinne on mahdollista liittyä kaikkien
niiden yritysten, jotka ovat halukkaita tarjoamaan omia palveluitaan hääteemalla.

Sivustolle laadittiin hankkeessa mukana olleiden yritysten palveluista yhteystiedot, palveluesittelyt, kuvat
sekä äänitallenteet (3 äänitallenteen halunnutta yritystä):
Saaran kauneussalonki: https://www.visitkeuruu.fi/fi/palvelu/saaran-kauneussalonki-2/
Photo Kaisu-Leena: https://www.visitkeuruu.fi/fi/palvelu/photo-kaisu-leena/
Lemettilän tila: https://www.visitkeuruu.fi/fi/palvelu/lemett,lan t la/
Paula Vehkomäki Design — Pellava Akka: https://www.visitkeuruu f/fi/palvelu/paula-vehkomaki-design
pellava-akka/

Sivuille laitetuissa kuvissa on hyödynnetty hankkeessa toteutettujen häiden kuvamateriaalia.

Häät Keuruulla -esittelysivuille on jo liittynyt muitakin paikallisia yrityksiä, kuten esim. Marikaisa, Kinkamon
Pirtti, Maaseutuseurantalo Harjulinna, Hotelli Vhkinhovi Apartments, Parturi-kampaamo Tuulitukka, Studio
Näre-Jukka Kuusisto. Myös näiden yritysten esittelyissä on pääsääntöisesti hyädynnetty hankkeessa
otettuja kuvamateriaaleja.



Videoinnit
Koronan vuoksi oli jo varhaisessa vaiheessa selvää, että Häämessut olivat peruuntuneet, eikä näyttänyt
varmalta, missä vaiheessa niitä ylipäätään voidaan taas järjestää. Häämessuille järjestämistä siirrettiin
tapahtumajärjestäjän toimesta useaan kertaan.
Kun asiaa pohdittiin mukana olevien yritysten kanssa, päädyttiin tekemään muutoshakemus, jonka mukaan
Häämessut jätettiin ohjelmasta pois ja sen sijalla toteutettiin Hääpalveluiden videointeja niin, että videoitiin
polttarit 23.1.2021, talvihäät 17.2.2021 sekä syyshäät kokonaisuus 19.8. ja 30.9.2021.
Polttareista ja talvihäistä tehtiin koostevideo, joka näkyy Talvihäät -osiossa sekä elämänkaari -idealla
toteutettiin lapsista — nuorista -vanhemman parin vihkivalojen vahvistamiseen kooste Syyshäät -osioissa.

Talvihäät: httDs://www visitkeuruu.fi/fi/haat-keuruulla/
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Syyshäät: https://www.v~sitkeuruu.f/fi/haat keuruulla/ —

Videointi kilpailutettiin ja kilpailutuksen voitti keuruulainen Studio ~ ~
Näre.

t
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Itsearviointikvsely
Hankkeen lopuksi tehtiin yritysten itsearviointi hankkeen onnistumisesta. Yrittäjät arvioivat onnistuneensa
toteutuksessa kouluarvosanalla 8 (arvostelutaulukko: 4 huonoin, 10 paras).

b) Aikataulu
Hanke toteutettiin 1.4.2020 — 30.11.2021 välisenä aikana.

c) Resurssit
Hankkeessa olevat yritykset tekivät aktiivisesti työtä hääpalveluiden esille tuomiseksi, osallistumalla mm.
videointien ja kuvausten rekvisNtan rakentamiseen, puvustukseen, kuvaamiseen, tarjoiluihin,
meikkaukseen, stailaukseen... Vahva yhdessä tekemisen tapakulttuuri oli käytössä koko hankkeen ajan.

Hankkeessa myös hallinnoijan, Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n suunnittelijan työpanosta tarvittiin erityisen
paljon hankkeen monien eri tapaamisten, tiedottamisten, yhteensovittamisten, aikataulutusten,
muutoshakemusten, kuvausjärjestelyiden yms. yms. toteutuksessa.

Talvihäiden toteutuksessa käytettiin apuna myös Gradian oppilaiden opinnäytetyötä Keurusselän
Maastokirkon koristelussa talvihäiden kuvausta varten.

Fil
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Kuvauksien toteutuksessa hyödynnettiin paikallisia palveluita
seuraavasti:
Talvihäät: a

- Hankkeessa mukana olleet yritykset
- Parturi — kampaamo Tuulitukka
- Kinkamon Pirtti
- Keuruun seurakunta
- Viulisti Anna-Lotta Onni

Kehittämisyhtiä Keulink Oy
- Visit Keuruu
- Studio Näre

Svvshäät:
- Hankkeessa mukana olleet yritykset
- Parturi — kampaamo Tuulitukka
- Riihon Majatalo Oy
- Riihon kyläyhdistys / Himmaan Huippu — näköalatorini
- Keurusselän seura ry / kotiseutumuseo
- Studio Näre

d) Toteutuksen organisaatio
Hanke toteutettiin yhteistyössä mukana olevien yritysten (4 kpl), ostopalveluiden, Keulink Oy:n
(hallinnoijan) sekä Keuruun kaupungin Visit Keuruu -sivuston kanssa.

e) Kustannukset ja rahoitus
Hanke rahoitettiin Vesuri Leader -ryhmän toimesta Leader -rahoituksella, Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma 2014-2020 -rahoista, ohjelman toimenpiteestä 16.10 (Muut yhteistyöhankkeet).
Ohjelman alatoimenpide oli yritysryhmän kehittämishanke.

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 6804,75 euroa.

f) Raportointi ja seuranta
Hankkeen hallinnoija on raportoinut maksatushakemuksen yhteydessä hankkeen etenemisestä sekä
suullisesti hankkeen toimenpiteistä Vesuri Leader -ryhmän toiminnanjohtajalle.



g) Toteutusoletuksetja riskit
Hankkeen suunnitteluvaiheessa tunnistettiin seuraava riski:
Mikäli hankepäätöksen saaminen venyy, tahtotila sitoutua hankkeeseen heikkenee ja hanke saattaa
kariutua. Mikäli hankkeessa mukana olevista yrityksistä joku jää pois, muille siirtyvät kustannukset
saattavat tulla ongelmaksi.

Koronan vuoksi jossakin määrin tämä riski toteutui siinä mielessä, että kun hankkeesta jäi pois yrityksiä,
moni yritys seurasi poisjäävien esimerkkiä.
Uutena, ennakoimattomana riskinä tuli korona, joka vaikeutti toimintaa monella tasolla: rahoitushakemus
piti tehdä uudelleen, suunniteltuja toimenpiteitä piti muuttaa ja jatkuvasti piti varoa mahdollista
koronatartuntaa.

3.3. Yhteistyökumppariit
Yhteistyökumppanit on kuvattu kohdassa 3.2. c) resurssit.

3.4. Tulokset ja vaikutukset
Yritysten välinen yhteistyö on saatu käynnistymään. Paikalliset yritykset voivat jatkaa yhteistyönsä
kehittämistä ja palveluidensa tarjoamista yhä laajemmalle käyttäjäkunnalle. visit Keuruu -sivuille on saatu
koottua edustava kokonaisuus alueen hääpalvelutarjonnasta ja ajan myötä sivusto laajenee halukkaiden
muiden yritysten liittyessä sivustolle palveluitaan tarjoamaan.

Hankkeen vaikutuksena mukana olevat yritykset kertoivat, että heille on tullut työtilauksia niin, että nämä
palvelutilaukset voidaan kohdentaa suoraan hankkeesta saaduksi hyödyksi. Esim. videoista on saatu vinkkiä
kääntyä tietyn palvelutarjoajan puoleen.

4. Esitykset jatkotoimen piteiksi
Hääsivustoa voidaan kasvattaa sitä mukaa, kun halukkaita palveluntarjoajia haluaa liittyä Häät Keuruulla -

sivuston käyttäjiksi. Sivuston infomateriaalia voidaan käyttää myös alueen palveluita markkinoitaessa
messuilla, tapahtumissa ym.

5. Allekirjoituksetja päiväys

Keuruulla 15. joulukuuta 2021

Kehittämisy ti~ Keulink Oy

‘ Jukka Kentala Ritva Pohjoisv$a
toimitusjohtaja suunnittelija


