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Matkailuverkosto — hanke 1.1.-28.2.2021
Loppuraportti

1. Toteuttajan nimi
Kehittämisyhtiö Keulink Oy

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Matkailuverkosto -aktivointihanke; hankenumero 147456.

3. Yhteenveto hankkeesta
Hankkeen kohderyhmänä Keuruun, Multian, Mänttä-Vilppulan, Petäjäveden ja Ähtärin
alueen matkailualan yritykset. Hankkeen aikana selvitettiin yrityskontaktien ja kyselyn
kautta millaiseen yhteistyöhön alueella on tarvetta ja tahkoa. Vastauksia saatiin 38
yrittäjältä, jotka kaikki olivat halukkaita osallistumaan yhteistyöverkostoon.

4. Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet
Ylemmän tason tavoitteet joiden osa hanke on (esimerkiksi Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma ja Leader-ryhmän strategia)

O Saadaan selville, minkälaiseen matkailutoimijoiden väliseen yhteistyöhön on halua ja
mahdollisuuksia Keuruun, Multian, Petäjäveden, Mänttä-Vilppulan ja Ähtärin
matkailutoi mijoi 1 la.

O Mikäli yhteistyön tarvetta ja mahdollisuuksia löytyy, saadaan selville 3-5 tärkeintä seikkaa,
joita voidaan lähteä edistämään joko välittömästi tai saadaan sovittua yhteisen
kehittämishankkeen teemat, joihin haetaan kehittämishankerahoitusta. Näin syntyvä
kehittämishanke edistää yhteistyön muotojen kehittämistä, pilotoi yhteistyötapoja ja
juurruttaa ne pysyviksi toimintatavoiksi alueelle.

4.2 Toteutus

a) Toimenpiteet
Hanke kokoaa yhteen Keuruun, Multian, Petäjäveden, Mänttä-Vilppulan ja Ähtärin alueen
matkailualan ja matkailuun kytköksissä olevia toimijoita sekä tärkeimpiä yrityksiä ja
selvittää yhteistyöhalukkuutta ja tapoja tehdä yhteistyötä matkailutoimialalla, yhteisiä
markkinoinnillisia puutteita, osaamisvajetta, markkinoinnissa ja myynnissä tarvittavia
kehittämisosioita sekä muita mahdollisia esiin nousevia kehittämisosioita. Erityistä
huomiota kiinnitetään digitaalisten ratkaisuiden käyttövalmiuksiin ja mahdollisuuksiin.

Hanke kokoaa verkoston, jonka tahtotila on lähteä yhdessä kehittämään palvelukonseptia,
niin että alueen palvelutarjonta kehittyy, alueen vetovoima lisääntyy, palveluiden tarjonta
on entistä paremmin saatavilla, myynnit kasvavat ja alueen toimialan työpaikat turvataan.
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Aktivointihanke tukee verkostojen syntymistä Keuruun, Multian, Petäjäveden, Mänttä
Vilppulan ja Ähtärin alueille niin, että hankkeen tuotoksena syntyy
kehittämishankesuunnitelma liitteineen, mikäli sille nähdään aktivointihankkeen aikana
tarvetta. Hankesuunnitelmaa laadittaessa kiinnitetään erityistä huomiota alueen yritysten
välisen yhteistyön kehittämiseen ja matkailulliseen vetovoimaan sekä digitalisaation
tarjoamNn mahdollisuuksiin.

b) Aikataulu
1.1.-28.2.2021

c) Resurssit
Hankkeelle palkattiin kokoaikainen projektipäällikkö Sirkku Mäkelä. Lisäksi Kehittämisyhtiö
Keulink Oy:n suunnittelija toimi hankkeen hallinnoijana ja projektin toteutuksessa.

d) Toteutuksen organisaatio
Hankkeen hakijana ja hallinnoijana Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Yhteistyötoteuttajina
Multian kunta, Mänttä-Vilppulan kaupunki, Petäjäveden kunta ja Ähtärin kaupunki.

e) Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen kokonaisbudjetti oli 14.783,03 euroa. Hankkeelle myönnettiin rahoitus 26.2.2021
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014— 2020:sta.

f) Raportointi ja seuranta
Hankkeen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 21.1.2021. Projektipäällikkö
raportoi hankkeen aikana säännöllisesti hankkeen etenemisestä hankkeen hallinnoijalle.

g) Toteutusoletuksetja riskit
Hankesuunnitelmassa riskeiksi todettiin:

- Hankkeen käynnistymisen viivästyminen
- Mikäli tahtotilan löytyminen yhteiseen tekemiseen ei onnistu, hanke ei tuo

alueelle uutta matkailullista vahvuutta; tämä olisi kuitenkin sinällään
aktivointihankkeessa etsittävä vastaus siihen, löytyykö tahtotilaa yhdessä
tekemiseen.

- Korona tms. saattaa vaikeuttaa yhteistä työskentelyä niin, että hankkeelle
määritelty tiivis aikataulu ei riitä tavoitteiden saavuttamiseksi, vaan
hankkeelle on haettava lisäaikaa.

Hanke toteutui annetussa aikataulussa. Joten hanke ei viivästynyt. Hankkeen tuloksena löytyi
tahtotilaa jokaisesta kunnasta lähteä toteuttamaan matkailuverkostoa alueelle. Korona
aiheutti haasteita hankkeen toteuttamiselle esimerkiksi yrityskäyntien suhteen, mutta ei
estänyt tai hidastanut hankkeen toteuttamista. Yritysten tahtotila mitattiin kyselyn,
puheluiden, teams -kokousten ja yrityskäyntien avulla.

Varsinaista jatkoaikahankesuunnitelmaa tai yritysryhmähankesuunnitelmaa hankkeessa ei
ehditty laatia lainkaan. Aktivointihankkeen kesto osoittautui aivan liian lyhyeksi näinkin
laajan alueen matkailuyritysten tahtotilan kartoittamiseksi ja jatkoaikahakemuksen
laatimiseksi. Jatkossa kannattaakin pohtia, olisiko tarkoituksenmukaista, että
aktivointihankkeen kesto olisi useamman kunnan alueelle tehtävissä selvitystöissä vähintään
4 kuukautta, jotta jatkoaikahakemuskin ehdittäisiin tehdä.
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4.3 Yhteistyökumppanit
Toteutusalueen kunnat: Keuruu, Multia, Mänttä-Viippula, Petäjävesi, Ähtäri. Kuntien
nimeämät yhteyshenkilöt:

Keuruu Ritva Pohjoisvirta, Leena Jaatinen, Jukka Kentala
Multia Arto Kummala
Mänttä-Vilppula Pasi Mäkinen, Anni lnkiläinen, Otto Huttunen, Antti Korkka
Petäjävesi Arto Kummala
Ähtäri Jani Takamaa, Liisa Peltomaa

Leader-ryhmät: Vesuri ry., PoKo ry. ja Kuudestaan ry. Hankekummiksi oli valittu Vesuri ry:ltä
Markku Kanervisto.

4.4 Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen aikana selvitettiin yrityskontaktien ja kyselyn kautta millaiseen yhteistyöhön
alueella on tarvetta ja tahkoa. Vastauksia saatiin 38 yrittäjältä, jotka kaikki olivat halukkaita
osallistumaan yhteistyöverkostoon. Alla kyselyn vastauksia:

Kysely lähetettiin sähköpostilla noin 150:lle yrittäjälle, vastauksia saatiin 38. Vastausprosentti oli siten 25%.

Vastaajlen jakaantuminen kunnittaln:

Keuruu 13

Multia 4

Mänttä-Vilppula 10

Petäjävesi 2

Ähtäri 9

Keuruu Multia Mänttä Viippula Pet~jävesi Ähtäri
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Monenko matkailualan yrityksen kanssa teet tällä hetkellä yhteistyötä?
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Ruokapalvelu

Majoituspalvelu

Ohjelma palvelu

Yhteistyökumppan n tuotteita

Ma rkkinoint palvelu

Vuokraan yhte styökumppanin.

Näkyvyys yhteistyökumppan’n.

Muu

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

LEADER
•••

Ek*ono-. ~W1O~ 3

O 0-1 10

O 2-4 13

O~-~ 6

~yh9 6

OMUU 2
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Halualsitko aloittaa tai lisätä yhteistyötä yli kuntarajojen? (Keuruu, Multia, Mänttä-Viippula, Petäjävesi,
Ähtäri)

O Kyllä, haluaisin aloittaa yhteist...

O Kyllä, haluaisin lisätä yhteistyötä

O Ei, en halua tehdä yhteistyötä

O Ei, minun ei tarvitse tällä hetke..

O Muu

17

17

0

1

3

Haluatko olla mukana kuntien yhteisessä matkailuverkostossa?

O Kyllä

Ehkä

Ol

MIten toivot, että matkailuverkosto kokoontuisi? (Koronan rajoitukset huomioon ottaen)

O Teams -etäkokouksissa 14

O Kiertäen alueen yrityksissä, toi... 16

0 Kokoustaen kuntien tiloissa

O Muu

2

6

Yrityskäynneiltä ja kyselyn vapaasana palautteesta kerättiin seuraavat yhteistyöehdotukset.
Yrittäjät ilmaisivat halukkuuttaan mm. seuraaviin yhteistyötoimiin:

O Suosittelumarkkinointi
O Yrittäjät haluaisivat tutustua toisiinsa ja oppia näin markkinoimaan toisiaan ja

tekemään suosittelumarkkinointia
O Yhteistyön muodostaminen ruokapalvelu-, ohjelmapalvelu- ja

majoituspalveluyritysten välille
O Alueelle haluttaisiin rakentaa oma brändi, jonka alla verkosto toimisi
O Alueelle haluttaisiin lisää erilaisia vetovoimaa lisääviä välineitä, kuten vanhan

Keuruun kartta. Yhteinen markkinointi (esite, digimarkkinointi)
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Hankkeen aikana selvisi, että Keuruun, Multian, Mänttä-Vilppulan, Petäjäveden ja Ähtärin
alueen matkailualan yritykset haluavat tehdä yhteistyötä ja lähteä kehittämään yhteistä
matkailuverkostoa. Kuntaedustajien yhteisessä kokouksessa 18.2.2021 päätettiin, että
jatkohanketta lähdettäisiin suunnittelemaan. Hallinnoija laski uuden hankkeen suunnitteluun
tarvittavan ajan ja minimibudjetin, jonka jälkeen selvitettiin eri kuntien halukkuus ja
mahdollisuus lähteä rahoittamaan jatkoaikahakemuksen suunnitelman laatimista.
Seuraavat panostukset sovittiin:
- Ähtäri 1200 euroa
- 2150 euroa
- 850 euroa

350 euroa
2150 euroa yhteensä 6700 euroa

Yhteisesti sovittiin, että jatkoaikahakemuksen laatijan palkkaa Kehittämisyhtiö Keulink Oyja
hänen työpisteensä tulee sijoittumaan Keuruun kaupungin tiloihin.

6. Allekirjoitus

Keuruulla 1.3.2021

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

Ritva Pohfisvirta
suunnittelija, hankkeen hallinnoija
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1.
uk a Kentala

toimitusjohtaja

O Lisää tapahtumia, joita koko alue markkinoisi yhdenmukaisesti. (Tapahtumia
toivottiin myös muihin vuodenaikoihin kuin kesälle)

O Sähköisten myyntikanavien yhteenlinkittäminen -> tekninen tuki tähän
O Yrittäjät toivovat, että kuntien/alueen matkailun vetovoimatekijät tunnistettaisiin ja

tunnustettaisiin (->matkailustrategia, kuntastrategiat)
O Myyntiyhteistyö
O Vastuullisuus matkailussa
O Tarvittaisiin lisää oppaita ja ohjelmapalveluyrittäjiä
O Yritysryhmähanke kUnnostaisi osaa yrittäjistä
O Tarinallistaminen (tapahtumat, nähtävyydet, päiväkäyntikohteet)

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Mänttä-Viippula
Petäjävesi

- Multia
- Keuruu
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