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1. Toteuttajan nimi

Kehittämisyhtiö Keulink Oy, joka toimi hankkeen hallinnoijana.

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Keurusselän luoteisrannasta Keurusseudun veturi (Villa -hanke)
Hankkeen tunnusnumero 83398

3. Yhteenveto hankkeesta
Kehittämisyhtiö Keulink Oy haki Keski-Suomen ELY-keskukselta Keuruun varuskunnasta
kokonaisturvallisuuden koulutus- ja tapahtumakeskus — esiselvityshankkeen jatkohankkeelle
rahoitusta Keurusselän luoteisrannasta Keurusseudun veturi (Viila) —hankkeena.

Hankkeen rahoittivat Keski-Suomen ELY-keskus ja alueella toimivat sekä hankkeeseen sitoutuneet
yritykset.

Hankkeen tarkoituksena oli edistää Keurusselän luoteisrannan alueen muotoutumista Keuruun
seutukunnan veturialueeksi, joka kasvaa, työllistää ja kehittyy.

Hankkeen tuloksia on esitelty tämän raportin eri kohdissa 4.3. ja 5

Merkittäviä haasteita hankkeen toteutukselle aiheuttivat hankkeen lyhyt kesto ja tiukka aikataulu
suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Alun pitäen hankkeen tavoitteet ja budjetti laadittiin vuoden
mittaiselle projektille. Omarahoitukseen liittyvien haasteiden vuoksi hanke voitiin toteuttaa vain
puolen vuoden mittaisena. Hankkeen tavoitteita ei kuitenkaan haluttu madaltaa, koska katsottiin
niiden olevan tavoittelemisen arvoisia.

Omarahoituksen järjestymiseen liittyvät vaikeudet hankkeen aikana aiheuttivat myös
epävarmuutta hankkeen toteutuksessa. Näiden seikkojen vuoksi oltiinkin välillä tilanteessa, jossa
hankkeen jatkuminenkin näytti epävarmalta.

Myös hankkeen piiriin kuuluneiden Keurusselän luoteisrannalla toimivien majoitus-ja
ravintolapalveluyritysten toiminnan jatkuvuuteen liittyvät epävarmuudet muodostivat koko
hankkeen ajan merkittävän haasteen. Hankkeen aikana Hotelli Keurusselän toiminta loppui
(kesäkuun lopussa) ja Rantakartano Pöyhölä laitettiin myyntiin. Viikinhovin yritystoiminnan osalta
tapahtui positiivinen kehitys, kun kiinteistön omistajat löysivät yrityksen, Hanna-Man Kemppainen
Oy, joka otti ravintola- ja majoituspalvelut hoidettavakseen.
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Edellä mainittujen epävarmuustekijöiden takia jouduttiin projektisuunnitelmaa tarkastelemaan
koko ajan erityisen kriittisesti. Joitakin suunnitelman mukaisia toimenpiteitä jouduttiin supistamaan
ja joitakin jättämään toteuttamatta, esimerkiksi ulkomaan markkinoinnin kehittämiseen liittynyt
osio.

Hanke pääsi kuitenkin tärkeimpään tavoitteeseen — alueelle perustettiin kasvumoottoriyritys,
Viikinlahti Campus Oyja yritykselle löydettiin lukuisia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen
päättyessä näyttää vahvasti siltä, että yrityksen johdolla päämäärään pääseminen on mahdollista ja
alueesta muodostuu seutukunnan veturi.

4. Raportti

4.1 Hankeen tavoitteet

4.1.1 Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Keuruun varuskunnan loppumisen myötä alueelta menetettiin noin 300 työpaikkaa. Keuruun
seutukunnalla on tehty pitkäjänteistä työtä näiden työpaikkamenetysten korvaamiseksi.

Viila —hanke jatkoi lnvest in Keuruu TYÖ —hankkeen sekä Keuruun varuskunnasta
kokonaisturvallisuuden koulutus- ja tapahtumakeskus -esiselvityshankkeissa tehtyä työtä ja syvensi
sitä siihen saakka, että entisellä varuskunta-alueella toimivat yritykset voivat jatkaa työtä
itsenäisesti ja menestyksellisesti hankkeen jälkeen. Hankkeen jälkeen alueen kokonaisvaltaisesta
kehittämisestä vastuun kantaa kasvumoottoriyritys, joka on juurrutettu alueen kehittämiseen
hankkeen aikana.

Kuva 1. Keuruun varuskunta-alueen kehittämisen vaiheet
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4.1.2 Hankkeen tavoitteet

Hankesuunnitelmassa on kiteytetty hankkeen ydintavoite seuraavasti: Hankkeen jälkeen alueen
yritykset ja toimijat ‘lentävät omin siivin’, eli ovat voimaantuneet jatkamaan verkostomaisena
toimintaympäristönä kasvumoottori —mallilla. Hankkeen jälkeen alueelle on kehittynyt uusi
Keurusselän luoteisranta —klusteri.

Seuraavassa on esitetty hankkeen osatavoitteet hankesuunnitelmasta:

Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoituksella:

1. Löydetään alueelle Kasvumoottorina toimiva taho, joka ottaa hankkeen jälkeen kokonaisvastuun
palveluiden kehittämisestä pitkällä tähtäimellä (Kasvumoottori —toimija).

2. Alueen yritysten Kasvumoottori —malli syntyy ja jää elämään alueen toimijoiden kesken.

3. Alueen yritysten liiketoimintaverkosto konseptoidaan, vastuullistetaan ja se jää elämään.

4. Löytyy uusia palveluiden käyttäjiä koti-ja ulkomaisesta kohderyhmästä.

5. Uusia toimijoita sijoittuu ja integroituu Keurusselän luoteisrantaan.

6. Esiselvityshankkeen aikana tehty tiedotusmateriaali jalostuu koti- ja ulkomaalaisten
kohderyhmien tavoittamiseksi.

7. Löytyy toimivammat keinot tiedottamiseen, varauskäytäntöön yms., joissa voidaan hyödyntää
tarvekohtaisesti erityisesti digitalisaatiota.

8. Alueen kasvumoottori —yritys löytää parhaat ja tehokkaimmat rahoituskanavat esim. koirien
koulutusradalle, majoitustilainvestointeihin yms.

9. Turvallisuus- ja koulutusalan toimijoiden kanssa rakentuu yhteistyön malli, joka jää elämään
hankkeen jälkeen.

4.1.3 Tavoitteiden toteuttaminen

Hankkeen päätavoitteena ollut kasvumoottoriyrityksen perustaminen toteutui, kun Viikinlahti
Campus Oy aloitti toiminnan elokuussa 2019. Yrityksen toiminnan tavoitteena on muun muassa
kehittää ja koordinoida Keurusselän luoteisranta -klusterin verkostomaista toimintaa sekä ottaa
vastuu alueen kehittämisestä myös pitkällä tähtäimellä.

Pilotointien yhteydessä suunniteltiin ja toteutettiin alueen yritysten yhteistoimintaa
(liiketoimintaverkosto), mm. uusille alueen käyttäjille suunnattujen palveluiden toteutuksen
yhteydessä.

4
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Hankkeen aikana Viikinhovin yritystoiminnan osalta tapahtui positiivinen kehitys, kun uusi yritys
otti ravintola-ja majoituspalvelut hoidettavakseen. Lisäksi saatiin useita uusia toimijoita
kiinnostumaan Keurusselän luoteisrannan palveluista, alueesta ja toimitiloista.

Huoneiden ja muiden tilojen sekä muonitus- ja ohjelmapalveluiden varausmenettelystä käytiin
keskustelut Hotelli Keurusselän, Viikinhovin sekä joidenkin järjestelmätoimittajien (esim. Wahva
Research) kanssa. Potentiaalisimpana vaihtoehtona oli Hotelli Keurusselän käyttämä
varausjärjestelmä, mutta se jätettiin pois suunnitelmista hotellin toiminnan loppumisen myötä.

Hanke suosittelee Viikinlahden alueen toimijoiden yhteisen varausjärjestelmän suunnittelua sekä
sen ottamista käyttöön koko alueen varausjärjestelmänä. Varausjärjestelmä voi pohjautua jo
olemassa olevaan varausjärjestelmään.

Hankkeen aikana suunniteltiin ja toteutettiin tiedottamista yhteistyössä Suur-Keuruun,
Keskisuomalaisen, Yrityksiin ja Kottiin -lehtien kanssa sekä Keulinkin verkkosivujen ja sähköpostin
välityksellä. Elokuvaprojektin yhteydessä toteutettiin tiedostustilaisuus elokuvan
rahoittajayrityksen johdolla. Hankkeen aikana alueesta laadittiin painettu suomenkielinen esite
sekä power point -muodossa olevaa esittelymateriaalia.

Omarahoituksen supistumisen myötä hankkeen kokonaisbudjetti pieneni. Siksi ostopalveluna
hankittavaksi tarkoitetun ulkomaankielisen esitemateriaalin suunnittelua ja hankintaa ei
toteutettu.

Jatkossa kannattaa käyttää monipuolisesti tiedotuskanavia, esimerkiksi tienvarsimainoksia,
lehtijuttuja ja -mainoksia sekä sosiaalista mediaa, kuten VouTube, Facebookja lnstagram.

Kasvumoottoriyrityksen kannattaa hakea julkista tukea potentiaalisimpien liiketoimintojen
kehittämiseen. Alueen ja liiketoimintojen kehittämistä voi tukea jo olemassa olevien tai
perustettavien yhdistysten kehittämishankkeiden avulla. Hanke suosittelee selvittämään
investointitukimahdollisuuksia alueen liikunta-, sosiaali- ja koirakoulutustilojen sekä -paikkojen
kehittämiseksi.

4.2 Toteutus

4.2.1 Projektisuunnitelma ja toimenpiteet

Hankkeen päävaiheet olivat:
- Hankkeen työsuunnitelman laatiminen helmikuussa
- Tuotealuesuunnittelu helmi-maaliskuussa
- Sidosryhmätapaamiset maalis-elokuussa
- Pilotoinnit huhti-heinäkuussa
- Viestinnän suunnittelu ja toteutus touko-elokuussa
- Kasvumoottoriyrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kasvumoottoriyrityksen etsintä kesä-

elokuussa

-‘
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- Kasvumoottoriyrityksen perustaminen elokuussa
- Loppuraportin tuottaminen ja luovutus elokuussa

4.2.2 Aikataulu

Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan VIlLA -hankkeen toteutusaika oli 1.2. -31.12.2019 (6kk
projektityöntekijöiden työaikaa). Viila-hanke toteutettiin 1.2.2019 — 31.8.2019 välisenä aikana.
Hankkeelle haettiin Iisäaikaa 31.8.2019 asti, jotta hankkeen tavoitteet ehditään paremmin
juurruttaa. Myönteinen muutospäätös saatiin 22.7.2019.

4.2.3 Resurssit

Hankkeella oli kaksi kokoaikaista projektityöntekijää (projektipäällikkö ja projektisuunnittelija). He
työskentelivät Viila-hankkeelle 100 % työpanoksella ja osallistuvat hankkeeseen 6 kk kokoaikatyötä
vastaavalla työpanoksella ajalla 1.2.-31.8.2019.

4.2.4 Toteutuksen organisaatio ja keskeiset yhteistyötahot

Hankkeen hallinnoijana toimi Kehittämisyhtiö Keulink Oy.

Hankkeen seurantaryhmän kokouksia pidetiin kolme (12.3.2019, 28.5.2019 ja 15.10.2019).
Kokouksista laadittiin pöytäkirjat. Hankkeen seurantaryhmään kuuluivat:
- Harri Hakasalo, Hackmill Oy
- Erkki Jaatinen, Kiinteistö Oy Keuruun kaukoranta
- Kari Helislahti, Keulink Oy
- Risto Janhunen, ELY-keskus
- Jouko Kekkonen, Keulink Oy
- Jukka Kentala, Keulink Oy
- Hannu Mars, Keuruun kaupunki
- Tapani Paasu, Keurusseudun yrittäjät ry
- Noora Pajari, Muftian kunta
- Ritva Pohjoisvirta, Keulink Oy
- Veli-Pekka Päivänen, Keski-Suomen Liitto
- Hannu Saarimäki, Saarimäki Consulting Oy
- Paulus Salo, Ruokamajakka Oy
- AkiTuikka, Kiinteistömanagement KMTTuikka Oy
- Jani Viisanen, Metsähallitus

Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä Keulinkin Satamat ja reitit —hankkeen projektipäällikön kanssa
sekä osallistuttiin kahteen JAMK:n järjestämään Digijohtajaksi- hankkeen koulutukseen 19.2.2019 ja
7.3.2019. Hanke osallistui myös Keulink Oy:n järjestämiin Keurusseudun kehittämistilaisuuksiin.
Esimerkiksi ajatushautomossa nousi esille sellaisia asioita, jotka voisivat olla toteutettavissa
Viikinlahden yrityspuistossa.
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Hankkeen aikana oltiin yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse useisiin eri tahoihin liiketoiminta
ja yhteistyömahdollisuuksien arvioimiseksi. Usäksi pidettiin kokouksia usean eri yhteistyötahon
kanssa. Heille esiteltiin Keurusselän Iuoteisrannan aluetta sekä siellä sijaitsevia toimitiloja ja
toimintoja.

Hankkeen keskeisimmät yhteistyötahot olivat Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen Liitto,
Keuruun kaupunki, Multian kunta, hankkeen rahoitukseen osallistuneet yritykset, hankkeeseen
osallistuneet oppilaitokset sekä muut yhteisöt ja tahot, joiden tahtotila oli lähteä mukaan Viila —

hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävään työhön.

4.2.5 Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 78943,53 euroa. Hankkeen rahoittajana olivat Keski-
Suomen ELY-keskus ja alueella toimivia yrityksiä.

4.2.6 Raportointi

Hankkeen etenemisestä raportoitiin säännöllisesti toimitusjohtajalle ja suunnittelijalle.
Seurantaryhmälle hankkeen etenemisestä raportoitiin seurantaryhmän kokouksissa.

Å
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4.2.7 Toteutusoletukset ja riskit

Viila -hanke toteutettiin nykyisellä Keurusseudun toiminta-alueella (Keuruu-Multia) keskittyen
Keu russelän luoteisrantaan. Hanke toteutettiin yhdessä ko. alueelle sijoittuneiden yritysten sekä
muiden alueen kehittämisestä kiinnostuneiden organisaatioiden ja henkilöiden kanssa
verkostomaisessa yhteistyössä.

Hankkeen luonne oli koordinoiva, käynnistävä ja ohjaava.

Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että koko hankkeen ydintoiminta-alue (Keurusselän
luoteisranta) otettiin huomioon kokonaisuutena ja kokonaisuutta käsiteltiin tarkoituksenmukaisesti
ja vaikuttavasti. Hankkeessa huomioitiin onnistumisen kannalta oleellisten hankkeeseen
sitoutuneiden verkostotoimijoiden ja kehittäjätahojen tasapuolinen ja laaja-alainen osallistaminen.

Jo hankkeen valmisteluvaiheessa laadittiin hankkeessa toimivalle verkostolle yhteiset tavoitteet ja
tehtiin hankkeelle aikataulutettu projektisuunnitelma. Ne hyväksytettiin hankkeen ensimmäisessä
seurantaryhmän kokouksessa.

4.3 Riskit

Ennen hanketta ja sen aikana tunnistettiin tiettyjä riskejä tavoitteen toteuttamiseksi:

1. Kasvumoottoritoimijaa ei löydetä, jolloin hankkeen jatkotoiminnalta katoaa pohja.

2. Yrityksien edustajia ei saada sitoutumaan hankkeeseen ja osallistumaan toimenpiteiden
suunnitteluun ja toteuttamiseen.

3. Kasvumoottorimalli ei sulaudu riittävän hyvin yritysten jokapäiväiseen toimintaan,
yhteistyöhön, työllistämiseen ja osaamisen kehittämiseen.

4. Talouden odottamattomat muutokset. Noususuhdanne voi nopeasti vaihtua laskusuhdanteeksi
ja yritysten käytettävissä olevat mahdollisuudet panostaa alueen kehittämiseen vähenevät.
Myös tahtotila lähteä jonkin uuden toimintatavan edistämiseen saattaa (silloin) olla heikko.

5. Ellei verkostoa saada sitoutettua myös taloudellisiin vastuisiin, hankkeen tulokset eivät täyty.
Hankkeessa vaaditaan määrätietoista verkoston sitouttamista yhteiseen tavoitteeseen.
Jatkossa yritysten pitää ottaa mallista kokonaisvastuu.

6. Mikäli hankkeen käynnistysvaiheessa tulee suuria ennakoimattomia ongelmia, jotka hidastavat
käynnistystä, aikataulun noudattaminen voi olla haasteellista. Aikataulu hankkeen
toteuttamiseksi on jo sinällään hyvin tiukka.
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7. Koska hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen ja juurruttaminen vaatii vahvaa tahtotilaa koko

alueen toimijoilta, tämä voi omalta osaltaan ole riskitekijä hankkeen tavoitteille. Onko eri
toimijoilla riittävän selvä kuva siitä, että verkostomainen toiminta antaa parhaat edellytykset
kasvumoottori —mallin juurruttamiseen ja alueen kasvuun aivan uudelle ja elinvoimaiselle
tasolle. Verkostomalli vaatii, että jokainen verkoston osatekijä kantaa oman vastuunsa ja
toteutustehtävänsä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

8. Mikäli alueen yritykset eivät halua mennä”avoimin kortein”, vaan syntyy kyräilyä,
epäluottamusta tms. ei yhteistyö juurru tavoitteelliseksi.

Hankkeen alkaessa oli tunnistettavissa useita riskejä, joihin oli syytä varautua. Osa riskeistä myös
toteutui hankkeen aikana. Toteutuneita olivat:

1. Toimintaympäristömuutokset. Alueella toimivien majoitus- ja ravintolapalveluyritysten
toiminnan jatkuvuuden epävarmuus oli hankkeen alussa ja koko hankkeen ajan merkittävä
uhka. Hankkeen aikana riski osittain toteutuikin, sillä Keurusselän lomahotellin toiminta loppui
ja Rantakartano Pöyhölän omistaja laittoi kartanon myyntiin.

2. Omarahoituksen muuttuminen kesken hankkeen oli toimijoitten ja hallinnoijan kannalta
huomattava riski. Omarahoituksen järjestymiseen liittyvät vaikeudet hankkeen aikana
aiheuttivat epävarmuutta hankkeen toteutuksessa. Näiden seikkojen vuoksi oltiinkin välillä
tilanteessa, jossa hankkeen jatkuminenkin näytti epävarmalta. Omarahoituksen epävarmuus
tuli hankkeen aikana yllätyksenä.

3. Hankkeen lyhyt kesto suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tärkeimpiin tavoitteisiin kuitenkin
päästiin hyvällä yhteistyöllä.

4.4 Tulokset ja vaikutukset

4.4.1 Pilotoinnit

4.4.1.1 Koiraleirit

Koiraleirien pitopaikaksi Keuruun varuskunta tuli sattumien kautta. Esiselvityshankkeen aikana
hankkeen oltua yhteydessä muissa liiketoiminta-asioissa eri henkilöihin ns. puskaradion kautta, tuli
esille, että Suomen Noutajakoirajärjestö (SNJ) on kiinnostunut Keuruusta mahdollisena
kesäleiripaikkana. Tämä johti yhteydenottoihin puolin ja toisin ja toiminnan suunnittelu käynnistyi.

Tapahtumaliiketoimintaan /Harrasteryhmäliiketoimintaan liittyvien koiraleirien, Suomen
Noutajakoirajärjestön (SNJ) —ja Noutajien metsästyskokeiden toimikunnan (NOME) — leirien,
pilotoinnin suunnittelu käynnistyi jo esiselvityshankkeen aikana vuoden 2018 syksyllä, viime
vuonna SNJ:n hallituksen henkilöt tutustuivat alueeseen ja toimitiloihin hankkeen henkilöstön ja
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alueen omistajan kanssa. Samalla he arvioivat myös ympäröivän maas on sove uvuutta koiraleirien
ja erilaisien koirakokeiden järjestämiseen.

Neuvottelut, tarjoukset ja jatkokeskustelut sekä sopimukset molempien leirien järjestämisestä
Keuruulla SNJ teki alueen omistajan kanssa joulukuussa 2018. Molempien leirien suunnittelua
jatkettiin kevään 2019 aikana ja yhteistoimintakokouksia pidettiin niin Keuruulla kuin Tampereella.

SNJ:n kesäleiri ja NOME-leiri päätettiin ottaa hankkeen pilotointikohteiksi.

NOME-leiri

Tapahtumassa koirajärjestö vastasi leirin ohjelmasta. Viila-hanke vastasi leirin suunnittelusta
yhteistyössä. Alueella toimivat yritykset, lähinnä Sarakallio Kiinteistöt Oy vastasi majoituksesta ja
huollosta.

Tavoitteena oli kokeilla entisen kasarminmäen soveltuvuutta pienimuotoisen koiraleirin
järjestämiseen, saada kokemuksia majoitus-ja muiden tilojen toimivuudesta sekä testata Iso Kirjan
ruokahuollon sujuvuutta tämän tyyppisten tapahtumien toteuttamisessa. Tavoitteena oli myös
saada pilotin kautta kokemuksia pienen leirin järjestämisestä.

NOME-leiri toteutettiin 12.- 14.4.2019. Hankehenkilästö osallistui toteutuksen suunnitteluun ja
koordinointiin. Suunnittelussa otettiin huomioon muun muassa talkooväen käyttömahdollisuus.
Järjestelyissä käytettiinkin apuna keuruulaista talkooväkeä. Projektisuunnittelija neuvotteli KeuPa
ry:n kanssa ja sopi heidän kanssaan talkoiden toteuttamisesta.

Leirin aikana ainoana yhteistyökumppanina toimi Iso Kirja, joka valikoitui ruokahuollon
toteuttajaksi jo esiselvityshankkeen aikana. Iso Kirja ruokalan pääemännän Hanna Pasasen ja
sihteeri Pirjo Merihongan ammattitaidon ja avuliaisuuden myötä saatiin leirin muonitus toteutettua
sujuvasti. Iso Kirja tarjosi merkittävän avun vastaamalla ruuan valmistuksen lisäksi myös sen
toimittamisesta varuskuntaan.

NOME-leiri onnistui erinomaisesti ja sille asetetut tavoitteet toteutuivat. Palaute oli hyvin
kannustavaa ja sen pohjalta löytyi tärkeistä kehittämiskohteita. Hankkeen ja alueen omistajan
kanssa pidetyssä loppupalaverissa sovittiin leiripalautteessa todettujen kehittämiskohteiden
kuntoonlaittamisesta. Pääsääntöisesti korjaavat toimenpiteet toteutettiin ja tämä auttoi tulevan
SNJ leirin toteuttamista.

Manner-Suomen maaseudun
hehittämisohjelma 2014—2020



E.soop~n maaau

e3 ______ keliaisnaOn mao.nrdinlo: r 1 ~ Einkeino-. likaine- ja
Ewoo~~. TWIOI naaOjsaka, ~ 1.1 L. II N ~‘ yrrØristökeskus

12
Keskeisenä havaintona voidaan todeta, että paikka soveltuu erinomaisesti tämänkaltaisten ja
muidenkin leirien järjestämiseen. Kasarmin lähiympäristö ja tilat (majoitustuvat ja -huoneet) sekä
koulutukseen ja vapaa-ajan viettoon tarjottavat luokkatila soveltuivat erinomaisesti leirin tarpeisiin
ja sotilaskodin tilat toimivat mainiosti ruokalana.

Liitteessä on kooste saadusta palautteesta (liite 1).

Suomen noutajakoirajärjestön -kesäleiri

SNJkesal~Wi
1,5.7.20119,

Keuruu

SNJ-kesäleiri toteutettiin 28.6. — 5.7.2019 ja se jakautui kahteen osaan siten, että varsinaista leiriä
edeltävänä viikonloppuna (28.— 30.6.2019) järjestettiin WT-koe (working test, jolla testataan
koirien metsästysominaisuuksia) ja viikolla 27(1. — 5.7.2019) varsinainen kesäleiri koulutuksineen ja
kokeineen. Tapahtumassa koirajärjestö vastasi leirin ohjelmasta ja leirin huollosta vastasi alueen
omistajan organisaatio sekä Keskisuomalainen Huoltokilta.

Lisäksi leirin järjestelyissä, kuten kaluston siirroissa, käytettiin myös keuruulaista talkooväkeä.

Tavoitteena oli testata alueen toimitilojen ja ulkoalueiden sekä ympäröivän maaston soveltuvuus
ison leirin järjestämiseen, saada kokemuksia majoituksen toimivuudesta sekä saada kokemuksia
ruokahuollon sujuvuudesta Iso Kirjan ja Huoltokillan kanssa. Tarkoitus oli saada kuva isojen leirien
järjestelyistä, organisoinnista ja tukitoiminnasta. Iso Kirja vastasi ruuan valmistamisesta ja
Huoltokilta vastasi ruokailujen logistiikasta, opastuksesta sekä muista leiripäällikön kanssa
sovituista tehtävistä.

SNJ:n kesäleiri onnistui hyvin ja sille asetetut tavoitteet toteutuivat. SNJ:n leiri sai hyvän
osallistujapalautteen. SNJ:n osuus leirijärjestelyistä koettiin onnistuneeksi, mutta järjestelyissä oli
kehittämisen varaa. Esimerkiksi henkilöstöresurssointi ei ollut aluksi riittävää.

Pohtiessaan kesäleirin tulevaisuutta, SNJ on harkinnut Keuruun ottamista jatkossa jopa pysyväksi
leiripaikaksi. Leirijärjestelyt olivat pääsääntöisesti onnistuneita. Lisäksi käytiin alustavia
keskusteluita Springerspanielit ry:n ja Suomen Spanieliliitto ry:n edustajien kanssa
metsästäjäkoirien jäljestämiskokeiden SM-kokeen järjestämisestä Keuruulla 17.-20.9.2020.

Viikinhovi ja Rantakartano Pöyhölä ovat hyviä tukiorganisaatiota entisellä varuskunta-alueella
toteutettaville leireille, esimerkiksi koiraleireille (ruokahuolto ja erityyppiset osasuoritukset).

Liitteessä on kooste saadusta palautteesta (liite 2).

4
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4.4.1.2 Koululeiri -projekti (leirikoulu) ja Yrityskylätoiminta

‘~~J .,1~
- ~0

1-’~~

Rantakartano Pöyhölässä on toteutettu vuosia useita erilaisia rippikoululeirejä ja leirikouluja.
Päyhölä soveltuu hyvin sen tyyppiseen leiritoimintaan.

Erilaiset tapahtumat -liiketoiminnan pilotointiin VIlLA-hanke sai oivan tilaisuuden, kun Äänekosken
peruskoulusta tiedusteltiin mahdollisuutta toteuttaa 6-luokkalaisille kolmen päivän koululeiri
nimenomaan kasarmirakennuksissa ja-alueella.

Tutustumiskäynnin jälkeen asiakas päätti toteuttaa koululeirin Keuruun entisessä varuskunnassa.
Leirin suunnittelu toteutettiin keväällä yhteistyössä luokan opettajan kanssa. Koululeirin pilotointi
toteutettiin 8.-1O.5.2019 välisenä aikana.

Villa -hankkeen tavoitteena oli kokeilla kasarmialueen ja toimitilojen sekä lähiympäristön
soveltuvauutta koululeirin järjestämiseen sekä kerätä kehittämistarpeita sekä ideoita ison
koululeiritapahtuman järjestämiseen. Tavoitteena oli myös kokeilla tapahtumaa, jonka
toteuttamisesta kokonaisuudessaan vastaisi perustettava kasvumoottoriyritys.

Koululeirille osallistuneet pitivät aluetta, maastoa, kasarmialueen rakennuksia, majoitustiloja,
ruokailutiloja ja saunatiloja sopivina koululaisten leiritoimintaan. Myös ruuan laatu ja määrä sekä
palveluhenkilästön asenne ja toiminta saivat kiitosta. Osallistujien mielestä eniten kehittämisen
varaa oli koulutustiloissa sekä majoitustilojen yhteydessä olevissa peseytymistiloissa.

Liitteessä on kooste saadusta palautteesta (liite 3).

Leirikoulu on yleensä noin 3—5 päivän mittainen, erilaisilla sisältöelementeillä rakennettu
kokonaisuus, johon kuuluu majoitus- ja ruokailupalvelujen ohella erilaisia ohjelmapalveluita.
Suomessa lapsille ja nuorille suunnatussa palvelutarjonnassa näkyy luontopainotteisuus.
Aktiviteetit ovat usein luonnossa tapahtuvia, ja pyrkimyksenä on usein nuorten luontosuhteen
parantaminen. Suomen koulujärjestelmä, luonto ja luonnossa tapahtuvat aktiviteetit kiinnostavat
ulkomaalaisia kouluorganisaatioita yhä enenevässä määrin.

Hanke suosittelee kasvumoottoriyritykselle, että se selvittää mahdollisuudet ja leirien taloudellisen
kannattavuuden laajamittaisten leirikoulujen toteuttamiseen. Viikinlahden alue soveltuu hyvin
isojenkin ulkomaalaisille ryhmille suunnattujen leirikoulujen toteuttamiseen. Suunnittelu-ja
kehittämistyössä kannattaa keskittyä aasialaisiin, erityisesti kiinalaisiin ja kartoittaa heidän
toiveensa luonto-ja luonnontuotepainotteisen leirikoulun sisällön tuottamiseksi. Lisäksi kannattaa
selvittää Suomessa jo toteutettujen ulkomaalaisille kohderyhmille suunnattujen leirikoulujen
järjestäjien kokemukset.

Manner-Suomen maaseudun
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Hanke suosittelee Viikinlahti Campuksen liittymistä Suomen leirikouluyhdistys ry:n jäseneksi.
Yhdistykseen on liittynyt erilaista leirikouluja toteuttavia yrityksiä tai toimijoita aina
urheiluopistoista kansanopistoihin asti. Yhdistykseen liittyneet saavat Leirikoulu-statuksen, ja
niiden yhteystiedot ovat näyttävästi esillä sekä yhdistyksen nettisivuilla että opettajille suunnatussa
leirikoulu lehdessä.

Hanke esittää harkittavaksi toiminnan sertifiointia. Suomen luonto-ja ympäristökoulujen liitto
sertifioi palveluntarjoajia, joiden ohjelmat tukevat valtakunnallisia opetussuunnitelmia niin, että ne
edistävät ekologista kestävyyttä ja joiden tapahtumapaikkana on luonto. Osa leirikoulutoiminnasta
on yhteiskunnan, mm. Opetushallituksen, tukemaa toimintaa. Viikinlahden alueella toimivien
yritysten kannattaa yhdessä selvittää mahdollisuus päästä ko. tuen piiriin. Leirikoulutoiminta
tarjoaa hyvän mahdollisuuden jatkaa matkailukautta ja täydentää palvelutarjontaa hiljaisina
aikoina.

Yrityskvlä
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Hanke tutustui Tampereen Elokuvafestivaalien yhteydessä Finlaysonin alueella toimivaan
Yrityskylään. Samalla arvioitiin Viikinlahden alueen toimitilojen soveltuvuutta yritysten
liiketoiminnan esittelyyn.

Yrityskylä -konsepti on koulutusinnovaatioina palkittu suomalainen oppimiskokonaisuus.
Tarkoituksena on tarjota kuudes-ja yhdeksäsluokkalaisille myönteisiä kokemuksia työelämästä,
taloudesta ja yhteiskunnasta. Yrityskylä toiminta pohjautuu opetussuunnitelmaan.

Alakoululaisille malli on koululaisyhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa
ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Oppilas toimii vastuullisena kuluttajana ja
kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. Yläkoululaisille Yrityskylä toimii työelämän ja
talouden peliareenana. Voittajatiimi on se, jonka yritys menestyy markkinoilla parhaiten.

Yrityskyliä on useita ympäri Suomen, mutta Keski-Suomesta sellainen vielä puuttuu.

Hankkeen näkemyksen mukaan Viikinlahti Campuksen edustajien kannattaa perehtyä
yrityskylätoimintaan sekä harkita vastaavanlaisen toiminnan käynnistämistä Viikinlahden alueella.
Kasarmirakennuksen luokkatilat ovat helposti muunneltavissa yritysten esittelytiloiksi.

Tupien ja koulutustilojen käyttämistä yrityksen mainostiloina kannattaa harkita siten, että jokin
tupa tai koulutustila on nimetty jonkin yrityksen mukaan ja/tai jopa osittain sisustettu yrityksen
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mainosmateriaaleilla tai tuotteilla. Muutoinkin tupien ja koulutustilojen käyttämistä yrityksen
mainostiloina kannattaa harkita.

Alueen historia ja luonne kannattaa ottaa huomioon ja hyödyntää teemoittamalla niin tiloja kuin
tapahtumiakin armeijaan liittyvillä aiheilla.

4.4.1.3 Ison Kirjan Juhannuskonferenssiin liittyä mojoituskokeilu

Iso Kirja järjestää vuosittain Juhannuskonferenssin, jossa osallistujia on ollut 20000—30000. Vaikka
Ison Kirjan alue on hyvin laaja, osallistujien majoittamaisessa on omat haasteensa.

Kevään aikana pilottileirien suunnittelujen ja järjestelyjen yhteydessä virisi keskustelu varuskunnan
tilojen käytettävyydestä konferenssin osallistujien majoittamiseen. Iso Kirjan
tapahtumakoordinaattorin Leea Miettisen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta Iso Kirja ja
kasarmialueen omistajat tekivät sopimuksen konferenssin henkilöstön majoittamisesta
kasarminmäelle iuhannnuskonferenssin aikana.

Tapahtuman tavoitteena oli kokeilla suurien henkilöstömäärien majoittamista varuskuntaan
perusmajoitukseen (4-6 hengen huone), perhemajoitukseen ja patjamajoitukseen. Tapahtumassa
tarjottiin siis vain majoitustilojen ja saniteettitilojen käyttömahdollisuus, mikä sitoi järjestäjiltä vain
yhden henkilön.

Tapahtuman suunnittelu toteutettiin Leea Miettisen ja hankkeen kanssa touko-kesäkuun aikana.
Hyvien pohjapiirrosten avulla majoittumiskartta oli helppo laatia ja yhteistyö oli joustavaa.

Iso Kirjan Juhannuskonferenssi järjestettiin 19.- 23.6.2019, jolloin majoituksessa oli konferenssin
osallistujia sekä konferenssin talkoohenkilöstöä. Järjestäjän vastuulla oli vain ovien avaaminen ja
majoitustilojen sekä saniteettitilojen siivous.

Iso Kirjan kokoaman palautteen perusteella voidaan todeta, että kaikki Viikinlahden alueen
majoitustilat soveltuvat hyvin tämän tyyppisen tapahtuman järjestämiseen. Erilaiset
majoittumisvaihtoehdot sekä majoituksen muunneltavuus ja joustavuus mahdollistavat hyvin
erikokoisten ryhmien majoittamisen. Kehittämisideat kohdistuivat lähinnä majoitustilojen sekä
saniteettitilojen viihtyisyyden sekä kunnon kohentamiseen.

Liitteessä on kooste saadusta palautteesta (liite 4).
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4.4.1.4 Alueen ja toimitilojen toimivuuden testaus e o uvatuotantoon (Perfect Commando -elokuvan
kuvaukset)

~
19

Viikinlahden alueen soveltuvuudesta elokuvan tuotantoon käytiin keskusteluita erään
tuotantoyhtiön kanssa jo esiselvityshankkeen aikana (2018). Elokuvaliiketoiminta nousikin
merkittäväksi ja potentiaaliseksi liiketoiminta-alueeksi VIlLA-hankkeen aikana. Keskustelut
konkretisoituivat kesällä 2019.

Tampere Fiim Festivalsin yhteydessä eri tuotantoyhtiöiden edustajien kanssa käytyjen
keskusteluiden perusteella syntyi selkeä kuva elokuvaliiketoiminnan käynnistämiseksi
Viiki n lahdessa

Elokuvauksen kuvauspaikkojen suunnittelu toteutettiin lyhyellä aikataululla touko- kesäkuussa
yhteistyössä tunnetun elokuvatuotantoyhtiön, Fire Monkeysin ja paikallisen elokuvaharrastajan,
Esko Soinin kanssa. Kuvauspaikkojen kartoitus, lavasteiden rakentaminen ja rekvisiitan hankinta
käynnistyi kesäkuussa ja kuvaukset toteutettiin 22.7.-3.8.2019 välisenä aikana.

Kokeilun tavoitteena oli saada neuvoteltua elokuvayhtiö kuvaamaan alueelle elokuvaa sekä saada
eri toimijoilta samalla arvio alueen ja toimitilojen soveltuvuudesta elokuvatuotantoon. Tavoitteena
oli myös saada Viikinlahden alueelle ja kasarmialueelle kotimaista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja
siinä onnistuttiinkin. Jo pelkästään elokuvan kuvaukset toivat huomattavaa julkisuutta sekä
alueellisesti, kansallisesti että kansainvälisestikin.

Perfect Commando -elokuvaprojektista saadut opit ja kokemukset päätettiin hyödyntää VIlLA-
hankkeessa ja alueen kehittämisessä.

Kun elokuva valmistuu ja julkaistaan vuonna 2020, tulee alue saamaan merkittävästi lisää
kansallista ja kansainvälistä huomiota. Myös elokuvan tunnettu ohjaajatiimi, Jalmari Helander ja
Mika Orasmaa, tuovat jo sinänsä merkittävää huomiota Viikinlahden alueelle elokuva-alan
yrityksissä. Alueen markkinoissa voidaan ja kannattaa hyödyntää elokuvaprojektin mukanaan
tuomaa merkittävää alueen imagon nousua.
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Kuvauksiin valmistautumis- (kesä-heinäkuu) ja kuvausaikana (22.7.-3.8.2019) tuli Keurusseudun
majoitus- ja ravintolapalveluyrityksille ja muillekin yrityksille merkittäviä lisätuloja.

Näinkin haastavan projektin saaminen entiselle varuskunta-alueelleja elokuvatuotantoyhtiöltä
saatu positiivinen palaute osoittaa, että toimitilat ja maasto Viikinlahdessa sekä sen lähialueilla
soveltuvat erittäin hyvin myös erilaiseen kulttuuritoimintaa, kuten elokuvien kuvaamiseen.

— t. “tr

Erityisesti kiitosta sai kasarmialueen tilojen helppo muunneltavuus, lupa muuttaa tiloja, sähkön eri
kuvauspaikoille saannin helppous sekä palveluiden saatavuus ja palvelualttius. Lisäksi kiitosta sai
mahdollisuus kuvata ympäri vuorokauden sekä esimerkiksi kaluston pysäköinnin helppous ja
säästöt pysäköintimaksuissa.

Keskeisenä havaintona voidaan todeta, että jo elokuvan kuvausten valmistelussa on oltava läsnä
paikallistuntemuksen omaava henkilö tai henkilöitä. Itse kuvausten aikana on paikalla oltava alueen
ja toimitilojen edustaja käytännössä kokoaikaisesti ympäri vuorokauden, koska kuvauksia tehdään
vuorokauden eri aikoina.

Viikinlahden alue soveltuu erittäin hyvin elokuvatuotantoon. Projekti oli VIlLA —hankkeen osalta
vain suppea kokeilu. Voidaan todeta, että elokuvatoiminta muodostaa todella hyvän
liiketoimintamahdollisuuden perustetulle uudelle kasvumoottoriyritykselle. Elokuvaliiketoimintaan
liittyy myös perustetun yrityksen mahdollisuus kansainvälistymiseen.

Liiketoiminnan kehittämistä tukemaan saatetaan perustaa jopa oma uusi yhdistyksensä tai
hyödyntää jo olemassa olevaa yhdistystä.

Liitteessä on kooste saadusta palautteesta (liite 5).

4.4.2 Potentiaaliset liiketoiminta-alueet
Esiselvityshankkeen (2018) ja VIlLA -hankkeen aikana esille nousseet lukuisat
liiketoimintamahdollisuudet kiteytettiin seitsemään osa-alueeseen, joita ovat:
- ampuma-ja muu urheilutoiminta
- kulttuuritoiminta (musiikki-, teatteri- ja elokuvatoiminta)
- juhlat
- harrastajaryhmätoiminta
- ajoneuvo- ja logistiikkatoiminta
- turvallisuustoiminta
- erilaiset tapahtumat
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4.4.2.1 Ampuma-ja muu urheilutoiminta

Kuva?. Potentiaaliset liiketoiminta-alueet

Seuraavassa on esitelty esimerkkejä kuhunkin osa-alueeseen liittyvistä
liiketoim inta mahdollisuuksista.

Viikinlahden alue sekä sen lähialueet muodostavat erittäin hyvät mahdollisuudet erilaiseen
urheilutoimintaan. Kasarmialueen läheisyydessä on monipuolinen ja tasokas
ampumaurheilukeskus, Keurusselän liikuntapuisto, luontopolku-ja hiihtolatuverkosto sekä
eteläisen Suomen ainoa vapaan moottorikelkkailun alue.

Viikinlahden entisellä varuskunta-alueella oleva ampumaurheilukeskus on yksi Suomen
parhaimmista ja monipuolisimmista ampumaharjoittelu- ja ampumakilpailualueista.
Läheisyydessä sUaitseva Keurusselän liikuntapuisto ampumajuoksu-ja ampumahiihtopaikkoineen
täydentävät hienosti ammuntapaikkakokonaisuutta.

Ampumakilpailutoiminnassa ja muissa vastaavissa tapahtumissa hyvänä tavoitteena voisi olla
yksipäiväisten ampumatapahtumien muuttaminen kaksi tai useampi päiväisiksi tapahtumiksi,
jolloin saataisiin ohjelmapalvelu-, majoitus- ja ruokapalveluyrityksille asiakkaita. Tapahtumiin voisi
liittää muutakin kuin ammuntaan liittyvää toimintaa, kuten alan harrastajien tapaamisia, yhdessä
oloa sekä tuote-esittelyitä.

Alue soveltuu hyvin myös jousiammuntatoimintaan. Kasarmialueella sijaitseva kuntotalo
mahdollistaa hyvin jousiammuntaharjoittelun ja -kilpailut myös kesäkauden ulkopuolella.
Kuntotalon sisällä on mahdollista järjestää jousiammuntaa jopa 50 metrin etäisyydeltä. Näin pitkän
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etäisyyden sisäjousiammuntapaikkoja ei harrastelijoille ja kilpailijoille ole kovinkaan montaa
Suomessa. VIlLA -hankkeen aikana käytiin alustavia keskusteluja kuntotalolla järjestettävistä
sisäjousiammuntakilpailuista syksyllä 2019.

VIlLA-hankkeen mielestä ampumaliiketoiminnan kehittäminen Keurusseudun ampujienja Keuruun
ampumaratayhdistys ry:n kanssa on merkittävä mahdollisuus. Tämä mahdollistaisi
ampumaliiketoiminnan toteuttamisen ympäri vuoden, myös sesonkiajan ulkopuolella.

Entisen varuskunta-alueen monimuotoinen maasto ja läheinen Keurusselän liikuntapuisto
mahdollistavat erilaisten hiihto-, kävely-, juoksu- ja pyöräilykilpailujen sekä -muiden tapahtumien
järjestämisen. Alueella on mahdollisuuksia esimerkiksi erilaisten Extreme- tapahtumien, kuten
Extreme Run ja Triathlon -tapahtumien järjestämiseen.

Kuntotalon suuri sisäpelikenttä (18,5 x 60 m) mahdollistaa eri sisäpalloilulajit, kuten koripallo,
lentopallo, salibandy sekä mailapelit kuten tennis ja sulkapallo. Sali voidaan jakaa kahteen yhtä
suureen osaan, joten esimerkiksi koripalloa- tai lentopalloa voidaan pelata salissa kahdella kentällä
yhtä aikaa. Myös suurien massatapahtumien, kuten tikka- tai darts-kilpailujen järjestäminen on
mahdollista.

4.4.2.2 Kulttuuritoiminta

Viikinlahden alue, Viikinhovi, Rantakartano Pöyhölä sekä kasarmialue soveltuvat erittäin hyvin
erilaiseen kulttuuritoimintaan, kuten musiikki-, elokuva-, teatteri-, tanssi- ja
taidenäyttelytoimintaan.

Viikinlahden alue ja siellä toimivien yritysten toimitilat mahdollistavat pienimuotoisten
lauluiltatapahtumien sekä kooltaan jopa tuhansien osallistujien musiikki- tai festivaalitapahtumien
järjestämisen. Erityisesti osa kasarmirakennuksen huonetiloista, soveltuu hyvin myös kuorojen ja
bändien harjoittelutiloiksi.

Esiintymispaikoiksi soveltuvat Rantakartano Pöyhölän päärakennus ja piha-alue, Viikinhovin
juhlasali ja piha-alue sekä kasarmialueella elokuvateatteri, ruokala, kuntotalo sekä hiekkakenttä.
Hankkeen yhteydessä käytiin eri tahojen (esimerkiksi yhtyeet) kanssa keskusteluita esimerkiksi
työnimikkeellä Intti-Rokki -tapahtuman järjestämisestä.

Hankkeen aikana toteutettiin onnistuneesti elokuvan tuotantoprojekti, josta saatiin erittäin
positiivinen palaute. Elokuvaliiketoimintaa käsitellään tarkemmin kohdassa pilotoinnit (sivut 15—
16.).

Viikinhovi ja kasarmialue soveltuvat hyvin myös teatteri- ja tanssitapahtumien järjestämispaikaksi,
kuten esimerkiksi harrastajateatteripäivien tai kesäteatteriesitysten pitopaikaksi. Myös
tanssitapahtuminen järjestämispaikaksi alue on erinomainen.

Sekä Rantakartano Pöyhölä, Viikinhovi että kasarmialueen rakennukset soveltuvat erilaisten
taidenäyttelyiden pitopaikaksi, aina pienistä yksittäisen taitelijan näyttelyistä isoihin usean
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taitelijan teosten näyttelyihin. Kasarmirakennuksen tuvat ja muut huoneet soveltuvat myös
ateljeetiloiksi.

4.4.2.3 Harrastajaryhmätoiminta

Hankkeen aikana toteutetut pilotoinnit osoittivat, että kasarmialue ja sen toimitilat soveltuvat
erittäin hyvin koiraleirien järjestämiseen. Koirien ja koiraharrastajien määrä on kasvamassa, joka
nähdään huomattavana potentiaalina liiketoiminnan kasvamiselle.

Kuntotalo ja sen kenttä mahdollistavat erilaisten seurapeliharrastajien tapahtumat tai kilpailut.
Petanquen, boccian, mölkyn ja jopa kyykän peluu on mahdollista kentällä. Bocciaa voidaan pelata
nahkapalloilla myös kuntotalolla. Näihin tapahtumiin on helppo liittää myös muuta alueen
ohjelmatarjontaa, jolloin niistä saadaan helposti parin päivän mittaisia.

Alue soveltuu hyvin erilaisten harrastelijakulttuuriryhmien harjoittelu ja esiintymisalueeksi ja
tiloiksi, esim. teatteri-, tanssi-, kuororyhmienja bändien toimintaan. Alue soveltuu myös
kesäteatteritoimintaan sekä jopa harrastelijateatteripäivien järjestämiseen.

4.4.2.4 Juhlat

Viikinlahden alueella toimivat majoitus- ja ravitsemusliikkeet tarjoavat hienot puitteet erilaisten
merkkipäiväjuhlien ja yritysten vuosipäiväjuhlien järjestämiseen. Sellaisia alueella onkin toteutettu
Rantakartano Pöyhölässä ja Viikinhovissa. Entiset kasarmirakennukset mahdollistavat kooltaan
todella isojenkin juhlien järjestämisen.

Toimitilojen muunneltavuus antaa mahdollisuuden syntymäpäiväjuhlien tai lastenjuhlien
järjestämisen kuten myös erilaisiin teemoihin liittyvät juhlat: esimerkiksi polttarit, naamiaiset ja
pikkujoulujuhlat. Henkilömäärältään isojen juhlien järjestämisessä Viikinlahti Campus Oy voisi
toimia jatkossa tilaisuuksien järjestelyiden koordinoijana.

Hanke esittää koko Keuruun yhteisien Itsenäisyyspäivän Iltajuhlien järjestämisen 5.12
yhteistoiminnassa Keuruun kaupungin kanssa.

4.4.2.5 Ajoneuvo-ja logistiikkatoiminta

Logistiikka- ja ajoneuvo-organisaatioiden palvelutoiminnan tavoitteena on tarjota
logistiikkaorganisaatioille, ajoneuvojen maahantuojille, myyjille, korjausorganisaatioille, logistiikka
alan koulutusorganisaatioille sekä ajoneuvokilpailujen järjestäjille laadukas toiminta-, testaus-,
koulutus- ja harjoitteluympäristö.

Hankkeen lyhyen toteuttamisajan vuoksi ei ollut mahdollista pilotoida tai muutoinkaan panostaa
ajoneuvo-ja Iogistiikkatoiminnan arviointiin. Kuitenkin ehdotetaan, että Viikinlahti Campus Oy:n
johdolla käynnistettäisiin keskustelut joidenkin seuraavassa esitettyjen tapahtumien tai toimintojen
tuottamiseksi Viikinlahden Yrityspuiston alueella:
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ajoneuvokorjaustoiminnan laajentaminen yhteistyössä Lielahden Autokeskuksen ja Millog Oy:n
kanssa erityisesti Millog Oy:lle siirtyneen pelastusajoneuvojen korjaus-ja huoltotoiminnan
osalta
maastoajoneuvojen esittely- ja myyntitoiminnan käynnistäminen ja mahdollisesti
maastoajoneuvoradan rakentaminen harjoitusalueelle yhteistyössä maastoajoneuvojen
valmistajien, maahantuojien, metsähallituksen sekä paikallisten harrastajatahojen kanssa

- hyötyajoneuvojen esittely-ja myyntitoiminnan käynnistäminen Viikinlahdessa, mukaan lukien
myös logistiikkaan liittyvän muunkin kaluston kuin ajoneuvojen myyntitoiminnan (esimerkiksi
trukit) yhteistyössä Lielahden Autokeskuksen kanssa

- maatietyömaiden turvallisuuden kehittämistoiminnan käynnistäminen yhteistyössä Lielahden
Autokeskuksen, liikenteen turvallisuusviraston, liikenneviraston, maantieinfran
rakennusyritysten sekä kuljetusyritysten kanssa

- raskaan ajoneuvokaluston ja hälytysajoneuvojen ajoharjoittelutoiminnan kehittäminen
yhteistyössä Lielahden Autokeskuksen, liikenteen turvallisuusviraston, liikenneviraston, poliisin,
pelastuslaitosten ja kuljetusyritysten kanssa

- rallien ja muiden autoiluun liittyvien tapahtumien järjestäminen yhteistyössä paikallisten
autourheiluseurojen ja autoharrastajien kanssa
Neste Rallin osakilpailun järjestämismahdollisuuksien kartoittaminen Neste ralliorganisaation
kanssa ja keskustelut samassa yhteydessä Viikinlahden alueen mahdollisuudesta toimia
harjoittelu-, kisa- ja huoltokeskuksena

4.4.2.6 Turvallisuusliiketoiminta

Alue soveltuu hyvin erilaisten turvallisuuskoulutusten ja erityisesti turvallisuuteen liittyvien
harjoitusten, esimerkiksi valmiusharjoitusten, pitopaikaksi.

Hankkeen aikana rakennettiin yhteistyötä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Vapaaehtoisen
pelastuspalveluorganisaation kanssa. Keskusteluita käytiin myös alueellisten
maanpuolustuskurssien ja valmiusharjoitusten järjestämisestä entisellä varuskunta-alueella.
Helmikuussa 2020 todennäköisesti toteutetaankin valmiusharjoitus Keuruun entisellä varuskunta
alueella.

Turvallisuuskoulutusten suunnittelusta ja toteuttamisesta käytiin keskusteluita mm.
vartioimisliikkeen edustajan kanssa. Alue ja toimitilat mahdollistavat henkilömäärältään isojenkin
harjoituksien toteuttamisen. Kasarmirakennuksen tupien ja muiden tilojen helppo muunneltavuus
mahdollistaa eri tyyppisten toimialakohtaisten harjoitteluympäristöjen rakentamisen, esimerkiksi
kauppa-, kioski- ja palvelutoimistoympäristöt.

Jatkossa kannattaa käydä neuvotteluita myös seuraavien turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvien
organisaatioiden kanssa:

- Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK): Kurssit, harjoitukset ja muut tapahtumat
- Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (VAPEPA) ja SPR: Harjoitukset, leirit
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- Naisten valmiusliitto: Valmiusliiton koulutus-ja harjoitustoiminta
- Aluehallintovirasto: Alueelliset maanpuolustuskurssit
- Kansalaispalveluyhdistys: Kansalaispalveluvelvoite ja siihen liittyvä koulutus- ja

ha rjoitustoim inta
- Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Keski-Suomen pelastusliitto: Tapahtumat, mm.

palokuntanuortenja -naisten leirit ja erilaiset kurssit sekä ajoharjoittelu
maastoajoneuvoilla, esim. rnoottorikelkat ja mönkijät

- Poliisi: Ampumaharjoittelu, ajoharjoittelu maastoajoneuvoilla, esim moottorikelkatja
mönkijät

- Vartioimisliikkeet: Kurssit ja harjoitukset, esim. joukkojenhallinta
- Tulli, poliisi ja VAPEPA: Palveluskoirakoulutus

4.4.2.7 Muut tapahtumat

Hanke suosittelee selvittämään

- Kasarmialueen tilat ja infrastruktuurin, erityisesti kiinteän tietoliikenneverkon nykytilan ja sen
käyttöönoton, mikä mahdollistaa suurienkin e-urheilu -tapahtumien järjestämisen. Alueelle
tulee kolmen eri operaattorin tietoliikennekaapelit.

- Yrittäjäkoulutusten järjestämisen mahdollisuudet yhteistyössä Keulinkin, 4H-kerhon tai Keski-
Suomen Uusyrityskeskuksen kanssa.

- Viikinlahden valoviikonlopun toteuttamisen loka-marraskuussa: luennot, valotaideteokset,
“tulishowt” kts. malli Jyväskylä Valon Kaupunkitapahtumasta

- Joulukylän toteuttamisen marraskuun lopusta joulukuun puolesta välistä Keski
Eurooppalaiseen tyyliin: Muun muassa jouluun liittyvät esitykset, glögitarjoilut, myyntikojut,
nuotiot, kynttilät ja niin edelleen

- Kirjallisuus ja musiikkitapahtuma Kaievalan ja suomalaisen kulttuurin päivänä 28.2.
- Äitienpäivä ja Isänpäivälounaat yhteistoiminnassa musiikkiopiston kanssa. Lounaiden aikana

nuoret taiteilijat soittamassa taustamusiikkia
- Erilaisien vapaamuotoisien juhlien, jopa “mega-juhlien”, järjestämisen kannattavuuden, siis

onko juhlille “tilausta ja tarvetta”. Tällaisia juhlia voisivat olla esim. kesäkauden avajaiset,
syyskauden avajaiset, pikkujoulut, Flooran päivä eli kukanpäivä 13.5., jolloin maisteltaisiin
kuohujuomia ja Halloween 30.10.

4.4.3 Kasvumoottoriyrityksen perustaminen

Hanke toteutti uuden kasvumoottoriyrityksen liiketoiminnan suunnittelun yhteistyössä
ThinkFinland Oy:n (Jukka Rouhiaisen) kanssa. Suunnittelupalavereissa käsiteltiin pääasiassa
potentiaalisia liiketoiminta-alueita, mutta myös perustamisen teknistä toteutusta, omistuspohjaa,
yrityksen hallituksen kokoonpanoa, sopimusjuridiikkaa ja taloutta.

j

Manner-Suomen maaseudun
hehittcimisohjelma 2014-2020



eJ _________ EUrOCQOO nOOflOIO

______ k*~Uj,*~a mnWouvM..au: 0’ r Ehnkact-, aaine- ja
EUItOPp. fr.st4d n.antj.It.1.Jb, 1’. ~ U L. IN” yr~isrnkesJws

23
Alueen omistajan (Sarakallio Kiinteistöt Oy) kanssa sovittiin hankkeen loppuvaiheessa, että se ottaa
yrityksen perustamiseen sekä yrityksen hallituksen jäseniin ja osakaspohjaan liittyvät neuvottelut
vastuu Ileen.

Työnimenä yrityksen suunnittelussa oli Viikinlahti Center Oy. Yrityksen perustamisvaiheessa
nimeksi tuli Viikinlahti Campus Oy.

Sarakallio Kiinteistöt -konserniin kuuluva yritys perustettiin 6.8.2019 kaupparekisteriin nimellä
Viikinlahti Campus Oy. Toimitusjohtajaksi kutsuttiin San Saarinen.

Hanke suosittelee harkittavaksi omistuspohjan laajentamista niin, että osakeanti suunnataan
potentiaalisille paikallisille toimijoille ja yritykselle. Keskeisten paikallisten palvelutoimittajien
kanssa kannattaa laatia yhteistoimintasopimukset.

Viikinlahti Campus Oy keskeisenä tehtävänä on tarjota runsaasti erilaisia aktiviteetteja yhteistyössä
lähialueiden majoitus-, ruokapalvelu-ja ohjelmapalveluyritysten kanssa. Näin Viikinlahti Campus
tuo lisää uutta liiketoimintaa myös muille Viikinlahden alueen yrityksille ja laajemminkin
Keurusseudulla toimiville yrityksille.

Vaikka Viikinlahden alue on jo nyt toimiva ja kompakti kokonaisuus, hanke suosittelee
liiketoimintasuunnitelmien lisäksi investointisuunnitelman laatimista alueelle. Tavoitteena on saada
tapahtumien koon mukaan skaalautuvat tilat ja infrastruktuuri sekä uutta pysyvää ympärivuotista
liiketoimintaa alueelle.

4.4.4 Kansainvälistyminen

Kansainvälistymisen suhteen merkittävä mahdollisuus Viikinlahti Campuksella liittyy aasialaisiin
matkailijoihin sekä elokuvatuotantoyhtiöihin.

Viikinlahden alueen markkinointi Aasiaan voisi käynnistyä esimerkiksi yhteistyössä Grow to China
2019 Autumn -ohjelman edustajien kanssa. He ovat toteuttamassa mm. tutustumiskäyntiä Grow to
Market-tapahtumaan Kiinaan 11-16.11.2019 (Shanghai and Qingdao). Kansainvälistymiseen
liittyviä tilaisuuksia järjestää mm. Team Finland ja Helsinki BusinessHub.

Aasialaiset ovat kiinnostuneita Suomen luonnosta ja luonnonantimista. Lisäksi
kiinalaiset ovat kiinnostuneita Suomeen sijoittamisesta. Viikinlahti Campus Oy:n kannattaa
käynnistää yhteistyökeskustelut kiinalaisten matkanjärjestäjien ja elokuvatuotantoyhtiöiden
kanssa. Huomioitavaa on, että Suomen valtio tukee merkittävästi mm. ulkomaisten
elokuvayhtiöiden toimintaa Suomessa.

Hankkeen aikana käytiin keskusteluja puhtaan talousveden varastointiin ja jakeluun liittyvistä
haasteista ja liiketoimintamahdollisuuksista. Erityisesti veden varastointi- ja kuljetuskalustoa on
tarve kehittää. Tämän toteutuminen edellyttäisi ensin esiselvityshankkeen suunnittelua ja
toteuttamista.

4
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Myös rallitoimintaan liittyy kansainvälistysmahdollisuuksia. Hanke suosittelee keskusteluiden
käynnistämistä Neste Rally -organisaation sekä eri ralliautotiimien kanssa. Jotkut ralliautotiimit
ovatkin aiemmin käyneet testaamassa kalustoaan varuskunnan harjoittelualueella. Tiestö ja
harjoittelupuitteet soveltuvat suhteellisen hyvin rallikaluston testaukseen sekä kilpailutoimintaan.
Tiimien tarvitsemia oheispalveluilta kannattaa lähteä kartoittamaan ja kehittämään.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi ja ideoita
Tähän kohtaan on poimittu raportin eri kohdissa esitettyjä ja muita hankkeen ehdottamia
jatkotoimenpiteitä. Viikinlahti Campus Oy:n kannattaa yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa
priorisoida kehittämistoimenpiteet.

1. Viikinlahti Campus Oy (VLC) sopii kokonaisvastuun ottamisesta ja kehittämisestä alueella,
lujittaa yhteistyötä sekä jatkaa uuden verkostomaisen ansaintalogiikan kehittämistä yhdessä
alueen muiden toimijoiden kanssa. VLC luo muiden toimijoiden kanssa kasvuvision ja yhteiset
tavoitteet, sitouttaa toimijat niiden toteuttamiseen ja palveluiden tuottamiseen
yhteistyösopimuksin. Kokonaisvastuuseen liittyy yhteistoiminnassa tapahtuva tuotteiden ja
palveluiden jatkuva parantaminen, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja
kokeileminen sekä tuotteiden ja palveluiden liiketoiminnallinen arviointi.

2. VLC kehittää yhteistarjousmenettelyn (asiakkaille päin ‘yhden luukun periaate’) majoitus-,
ruokahuolto-, ohjelma-ja muiden palveluiden osalta. Tavoitteena on asiakkaiden vaatimusten
ja odotusten hallinta, niiden huomioon ottaminen tarjouksissaja sopimuksissa paranee.

3. VLC kehittää yhdessä alueen keskeisten toimijoiden kanssa yhteisen palaute-ja
ongelmanratkaisujärjestelmän (palautteiden kerääminen, jakaminen ja hyödyntäminen).
Tavoitteena on tuotteiden ja palveluiden jatkuva parantaminen. Harkittavaksi ehdotetaan
yhteistä kalenteria ja/tai säännöllistä tilannekatsauspalaveria toimintojen ja tapahtumien
koordinoimiseksi.

4. Alueen toimijoiden yhteisen majoitus-, ravintola-ja ohjelmapalveluiden varausjärjestelmän
suunnittelu kannattaa käynnistää. Varausjärjestelmä voi pohjautua johonkin jo olemassa
olevaan varausjärjestelmään.

5. Viestinnässä kannattaa käyttää monipuolisesti kaikkia mahdollisia tiedotuskanavia, joista
erityisesti korostuu sosiaalisen median palvelut. Aktiivisella viestinnällä alueen monipuoliset
mahdollisuudet nousevat esiin ja tukevat uusien toimijoiden, esimerkiksi tilaisuuksien
järjestäjien, ohjelma-ja muiden palvelutuottajien, sijoittumista alueelle.

6. Potentiaalisimpien liiketoimintojen kehittämistä tulee jatkaa ja tarvittaessa
kehittämishankkeille kannattaa hakea julkista tukea. Alueen ja liiketoimintojen kehittämistä
voidaan tukea myös olemassa olevien tai perustettavien yhdistysten kehittämishankkeiden
avulla. Investointitukimahdollisuudet kannatta selvittää alueen toimitilojen ja -alueiden
kehittämiseksi. Niiden kehittämisessä esteettömyyden huomioon ottaminen on tärkeätä.
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7. Uusien teknologioiden käyttöönoton kannattaa panostaa. Tämä mahdollistaa muun muassa e
urheilutoiminnan käynnistämisen. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

- olemassa olevan kiinteän verkon (valokuituverkon/lähiverkon) toimivuuden tarkastus,
laitteiden hankinta, asennustyöt ja käyttöönotto

- langattoman verkon suunnittelu, laitteiden hankinta, asennustyöt ja käyttöönotto
- elokuvateatterin audiovisuaalisten laitteiden toimintakunnon tarkastaminen ja laitteiden

uudistamissuunnitelman laatiminen.

8. Turvallisuus- ja koulutusalan toimijoiden kanssa kannattaa jatkaa yhteistyömallin kehittämistä
ja koulutuksien ja tilaisuuksien järjestelyiden suunnittelua, erityisesti seuraavien tahojen
kanssa:

- Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK): Kurssit, harjoitukset ja muut tapahtumat
- Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (VAPEPA) ja SPR: Harjoitukset, leirit
- Naisten valmiusliitto: Valmiusliiton koulutus-ja harjoitustoiminta
- Aluehallintovirasto: Alueelliset maanpuolustuskurssit
- Kansalaispalveluyhdistys: Kansalaispalveluvelvoite ja siihen liittyvä koulutus- ja

ha rjoitustoim inta
- Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Keski-Suomen pelastusliitto: tapahtumat leirit,

kurssit, mm. palokuntanuorten ja -naisten leirit ja erilaiset kurssit
- Poliisi ja pelastuslaitokset: ajoharjoittelu maastoajoneuvoilla, esimerkiksi moottorikelkat ja

mönkijät
- Vartioimisliikkeet: kurssit ja harjoitukset, esimerkiksi joukkojenhallinta -harjoitukset
- Tulli ja VAPEPA: palveluskoirakoulutustoiminta
- Muut turvallisuusalan koulutusorganisaatiot: Kurssit ja harjoitukset

9. Keurusseudun eri kehittämishankkeissa, esimerkiksi Satamat ja Reitit -hankkeessa esille tulleita
kehittämisideoita ja toimenpidesuosituksia kannattaa arvioida ja hyödyntää.

10. Eri koiraharrastajaryhmien, erityisesti SNJ:n kanssa, kannattaa jatkaa/käynnistää neuvottelut.
Esimerkiksi pohtiessaan kesäleirin tulevaisuutta, SNJ on harkinnut Keuruun ottamista jatkossa
jopa pysyväksi leiripaikaksi. Hankkeen aikana käytiin alustavia keskusteluita Springerspanielit
ry:n ja Suomen Spanieliliitto ry:n edustajien kanssa metsästäjäkoirien jäljestämiskokeiden SM
kokeen järjestämisestä Keuruulla 17-20.9.2020.

11. Mahdollisuudet jopa laajamittaisten leirikoulujen toteuttamiseen kannattaa arvioida. Lisäksi
niiden taloudellisen kannattavuus kannattaa tarkkaan arvioida. Viikinlahden alue soveltuu
isojenkin kotimaisille ja ulkomaisille ryhmille suunnattujen leirikoulujen toteuttamiseen. Tähän
liiketoimintaosa-alueeseen liittyy myös merkittävä kansainvälistymismahdollisuus. Suunnittelu-
ja kehittämistyössä kannattaa keskittyä aasialaisiin, erityisesti kiinalaisiin ja kartoittaa heidän
toiveet luonto-ja luonnontuotepainotteisen leirikouluun. Lisäksi kannattaa selvittää
kokemukset Suomessa jo toteutettujen ulkomaalaisille kohderyhmille suunnattujen
leirikoulujen järjestäjiltä.
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12. Alueen majoitus-ja ruokapalveluyritysten kannattaa harkita liittymistä Suomen
leirikouluyhdistys ry:n jäseneksi. Yhdistykseen on liittynyt erilaista leirikouluja toteuttavia
yrityksiä tai toimijoita aina urheiluopistoista kansanopistoihin asti. Yhdistykseen liittyneet
saavat leirikoulustatuksenja niiden yhteystiedot ovat näyttävästi esillä sekä yhdistyksen
nettisivuilla että opettajille suunnatussa leirikoululehdessä.

13. Hanke esittää harkittavaksi toiminnan sertifiointia. Suomen luonto-ja ympäristökoulujen liitto
sertifioi palveluntarjoajia, joiden ohjelmat tukevat valtakunnallisia opetussuunnitelmia niin,
että ne edistävät ekologista kestävyyttä ja joiden tapahtumapaikkana on luonto. Osa
leirikoulutoiminnasta on yhteiskunnan, mm. Opetushallituksen, tukemaa toimintaa.
Viikinlahden alueella toimivien yritysten kannattaa yhdessä selvittää mahdollisuus päästä ko.
tuen piiriin. Leirikoulutoiminta tarjoaa hyvän mahdollisuuden jatkaa matkailukautta ja
täydentää palvelutarjontaa hiljaisina aikoina.

14. Viikinlahti Campuksen edustajien kannattaa perehtyä yrityskylätoimintaan sekä harkita
vastaavanlaisen toiminnan käynnistämistä Viikinlahden alueella. Aihetta on käsitelty tarkemmin
raportin kohdassa 4.3.1.2.

15. Kasarmirakennuksen tilat ovat helposti muunneltavissa yritysten esittelytiloiksi. Majoitus- ja
koulutustilojen käyttämistä yrityksen mainostiloina kannattaa harkita siten, että jokin majoitus
tai koulutustila on nimetty yrityksen mukaan ja/tai jopa osittain sisutettu yrityksen
mainosmateriaaleilla tai tuotteilla.

16. Majoitus-ja koulutustilojen sisustuksessa kannattaa huomioida alueen armeijahistoria. Lisäksi
eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa kannattaa esittää tarinoita (tarinapankki) alueen ja
rakennusten historiasta sekä hauskoista tapahtumista.

17. Iso Kirjan majoituspilotoinnista (raportin kohta 4.3.1.3) kokoaman palautteen perusteella
voidaan todeta, että kaikki Viikinlahden alueen majoitustilat soveltuvat hyvin perus-, perhe-ja
‘patjamajoitukseen’. Erilaiset majoittumisvaihtoehdot sekä majoitustilojen muunneltavuus
mahdollistavat hyvin erilaisten ja erikokoisten ryhmien majoittamisen. Ison Kirjan palautteen
pohjalta kehittämisideat kohdistuivat lähinnä majoitustilojen sekä saniteettitilojen
viihtyisyyden sekä kunnon kohentamiseen. Ison Kirjan edustajien kanssa kannattaa käydä
keskustelu majoitusyhteistyön edelleen kehittämisestä.

18. Viikinlahden alue kuin myös koko Keurusseutu soveltuu hyvin elokuvien tuotantoon. Perfect
Commando -elokuvaprojektin perusteella voidaan todeta, että elokuvatoiminta muodostaa
todella hyvän liiketoimintamahdollisuuden alueen yrityksille. Elokuvaliiketoimintaan liittyy
myös merkittävä mahdollisuus Viikinlahden yritysten kansainvälistymiseen Aihetta käsitellään
tarkemmin raportin kohdassa 4.3.1.4.

19. Sisällä ja ulkona tapahtuvan ampumaliiketoiminnan kehittäminen Keurusseudun ampujien ja
Keuruun ampuratayhdistys ry:n kanssa muodostaa merkittävän liiketoimintamahdollisuuden.
Tavoitteena on ampumaliiketoiminnan toteuttaminen ympäri vuoden, myös kesäajan
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ulkopuolella. Kasarmialueella sijaitseva kuntotalo mahdollistaa hyvin
jousiammuntaharjoittelun ja -kilpailut myös kesäkauden ulkopuolella. Kuntotalon sisällä on
mahdollista järjestää jousiammuntaa jopa 50 metrin etäisyydeltä. Näin pitkän etäisyyden
sisäjousiammuntapaikkoja ei harrastelijoille ja kilpailijoille ole kovinkaan montaa Suomessa.
VllI.A -hankkeen aikana käytiin alustavia keskusteluita kuntotalolla järjestettävistä
sisäjousiammuntakilpailuista syksyllä 2019.

20. Kuntotalon suuri sisäpelikenttä (18,5 x 60 m) mahdollistaa eri sisäpalloilulajit, kuten koripallo,
lentopallo, salibandy sekä mailapelit kuten tennis ja sulkapallo. Salin käytön laajentamisesta
kannattaa käydä keskusteluita paikallisten ja lähialueiden urheiluseurojen kanssa. Myös suurien
massatapahtumien, kuten tikka- tai darts-kilpailujen järjestäminen on mahdollista. Kuntotaloa
käyttävät jo nyt muun muassa Keuruun Jousen jousiampujat ja MultiAnts -salibandyjoukkue
Multialta. Hankkeen aikana käytiin alustavia keskusteluita jalkapalloharjoitusten
toteuttamisesta kuntotalossa talviaikaan.

21. Entisen varuskunta-alueen monimuotoinen maasto ja läheinen Keurusselän liikuntapuisto
mahdollistavat erilaisten hiihto-, kävely-, juoksu-ja pyöräilykilpailujen sekä -muiden
tapahtumien järjestämisen. VLC:n johdolla kannattaa selvittää mahdollisuudet järjestää alueella
esimerkiksi erilaisia Extreme- tapahtumia, kuten Extreme Run ja Triathlon -tapahtumia tai
vaikkapa Keurusselän ympäriajo- tai marssitapahtumia. Tavoitteena on hyvä pitää yksipäiväisen
sijaan kaksi - useampipäiväisiä tapahtumia erilaisine oheisohjelmineen.

ts’ ~

22. Alue ja toimitilat soveltuvat hyvin myös teatteri-ja tanssitapahtumien järjestämispaikaksi,
kuten esimerkiksi harrastajateatteripäivien tai kesäteatteriesitysten pitopaikaksi. Alue soveltuu
hyvin myös kesäteatteritoiminnan näyttämöksi. Harrastajateatteri-ja tanssitapahtumien
järjestäjien kanssa kannattaa käydä keskusteluja ko. tapahtumien ja esitysten järjestämisestä.

23. Alueen toimitilat soveltuvat erilaisten taidenäyttelyiden pitopaikaksi, aina pienistä yksittäisen
taitelijan näyttelyistä isoihin usean taitelijan teosten näyttelyihin sekä taidemyyntitapahtumiin.
Osa kasarmirakennuksen huonetiloista soveltuu hyvin myös ateljeetiloiksi. Keskustelut
kannattaa käynnistää paikallisten kuvataideryhmien kanssa.

24. Alueella toimivien yritysten toimitilat mahdollistavat pienimuotoisten lauluiltatapahtumien
sekä kooltaan jopa tuhansien osallistujien musiikki- tai festivaalitapahtumien järjestämisen.
Lauluiltatilaisuuksia onkin jo järjestetty muun muassa Viikinhovissa.

Esiintymispaikoiksi soveltuvat muun muassa Rantakartano Pöyhölän päärakennus ja piha-alue,
Viikinhovin juhlasali ja piha-alue sekä kasarmialueella elokuvateatteri, ruokala, kuntotalo sekä
hiekkakenttä. Hankkeen yhteydessä alueeseen kävi tutustumassa musiikkitapahtumien
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järjestäjiä ja käytiin keskusteluita esimerkiksi työnimikkeellä Intti-Rokki -tapahtuman
järjestämisestä.

Osa alueen tiloista, soveltuu hyvin myös kuorojen ja bändien harjoittelutiloiksi.

25. Alueella toimivat majoitus-ja ravitolayritykset tarjoavat hienot puitteet erilaisten
merkkipäiväjuhlien ja yritysten vuosipäiväjuhlien ja muiden juhlien järjestämiseen. Näitä onkin
jo toteutettu Rantakartano Pöyhölässä ja Viikinhovissa. Entiset kasarmirakennukset
mahdollistavat kooftaan todella isojenkin juhlien järjestämisen. Alue tarjoaa hyvät puitteet
erilaisiin teemoihin liittyvien juhlien, kuten polttareiden, naamiaisten ja pikkujoulujuhlien
järjestämiseen. Henkilömäärältään isojen juhlien järjestämisessä Viikinlahti Campus Oy voisi
toimia tilaisuuksien suunnittelijana ja järjestelyiden koordinoijana. VLC:n kannattaa tuotteistaa
tällaiset tapahtumat ja liittää ne tarjontaan.

26. Alueen historian takia tuotevalikoimaan sopisi hyvin Keuruun Itsenäisyyspäivän Iltajuhlien
järjestäminen (esim. 5.12. tai 6.12.) yhteistoiminnassa Keuruun kaupungin kanssa.

27. Eri ajoneuvo- ja logistiikkatoimijoiden kanssa kannattaa jatkaa keskusteluita seuraavassa
esitettyjen liiketoimintojenja tapahtumien käynnistämisestä Viikinlahdessa:

- ajoneuvokorjaustoiminnan laajentaminen yhteistyössä Lielahden Autokeskuksen ja Millog
Oy:n kanssa erityisesti Millog Oy:lle siirtyneen pelastusajoneuvojen korjaus- ja
huoltotoiminnan osalta

- maastoajoneuvojen esittely-ja myyntitoiminnan käynnistäminen ja mahdollisesti
maastoajoneuvoradan rakentaminen harjoitusalueelle yhteistyössä maastoajoneuvojen
valmistajien, maahantuojien, metsähallituksen sekä paikallisten harrastajatahojen kanssa

- hyötyajoneuvojen esittely-ja myyntitoiminnan käynnistäminen Viikinlahdessa, mukaan
lukien myös logistiikkaan liittyvän muunkin kaluston kuin ajoneuvojen myyntitoiminnan
(esimerkiksi trukit) yhteistyössä Lielahden Autokeskuksen kanssa

- maatietyömaiden turvallisuuden kehittämistoiminnan käynnistäminen yhteistyössä
Lielahden Autokeskuksen, liikenteen turvallisuusviraston, liikenneviraston, maantieinfran
rakennusyritysten sekä kuljetusyritysten kanssa

- raskaan ajoneuvokaluston ja hälytysajoneuvojen ajoharjoittelutoiminnan kehittäminen
yhteistyössä Lielahden Autokeskuksen, liikenteen tu rvallisuusviraston, liikenneviraston,
poliisin, pelastuslaitosten ja kuljetusyritysten kanssa

- rallien ja muiden autoiluun liittyvien tapahtumien järjestäminen yhteistyössä paikallisten
autourheiluseurojen ja autoharrastajien kanssa

- Neste Rallin osakilpailun järjestämismahdollisuuksien kartoittaminen Neste
ralliorganisaation kanssa ja keskustelut samassa yhteydessä Viikinlahden alueen
mahdollisuudesta toimia harjoittelu-, kisa-ja huoltokeskuksena

28. Yrittäjäkoulutusten järjestämisen mahdollisuudet kannattaa selvittää yhteistyössä Keulinkin,
4H-kerhon ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.

29 Ideoita juhlien ja muiden tapahtumien järjestämisestä eri vuodenaikoina:

j

-‘
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- Viikinlahden valoviikko tai viikonloppu loka-marraskuussa: luennot, valotaideteokset,

“tulishowt” kts. malli Jyväskylä Valon Kaupunkitapahtumasta
- Joulukylä marras-joulukuussa Keski-Eurooppalaiseen tyyliin: Jouluun liittyvät esitykset,

glögitarjoilut, myyntikojut, nuotiot, kynttilät...
- Kirjallisuus-ja musiikkitapahtuma Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivänä 28.2.
- Musiikillinen äitienpäivän ja isänpäivän lounastapahtuma yhteistoiminnassa esimerkiksi

musiikkiopiston kanssa
- Erilaisien vapaamuotoisien juhlien, jopa ‘mega’-juhlien, järjestämien
- Tällaisia juhlia voisivat olla esimerkiksi

o kesäkauden avajaiset
o syyskauden avajaiset
o pikkujoulut
o flooranpäivän eli kukanpäivän juhla 13.5. (aistinvaraisesti arvioidaan eri

kuohujuomia)
o Halloween juhla lokakuussa (herkkuja kurpitsasta)

30. Kalustorannan alueen kehittämisestä kannattaa jatkaa keskusteluita alueen ja rakennusten
omistajan kanssa (Saarimäki Consulting Oy). Ranta-alueen kehittämisestä on jo keskusteltu
muun muassa Satamat ja reitit — hankkeen edustajien kanssa. Uusista käyttömahdollisuuksista
mainittakoon venesataman rakentaminen, veneiden talvisäilytyksen laajentaminen,
polttoainejakelupisteen toteuttaminen, erilaisten uistelu-ja muiden kalastustapahtumien,
vesipelastusharjoitusten sekä erilaisten kirkkovene-ja soututapahtumien suunnittelu ja
toteuttaminen

31. Metsähallituksen kanssa kannattaa käynnistää neuvottelut Perunniemessä sijaitsevien
savusaunan, korsun ja laavun kunnostamisesta sekä käyttöönottamisesta tapahtuma ja
virkistyskäyttöön.

32. Keurusseudulla aiemmin toteutettujen ja tulossa olevien tapahtumien järjestäjien kanssa
kannattaa käydä keskustelut Viikinlahden alueen tilojen hyödyntämisestä tapahtumissa sekä
pohtia yhdessä, miten yksipäiväisiä tapahtumia voitaisiin kehittää niin, että jatkossa ne olisivat
kaksi- tai useampipäiväisiä tapahtumia.

33. Panostaminen kansainväliseen yhteistyöhön ja kansainvälistymiseen kannattaa aloittaa vähän
myöhemmin (2020-2021), ellei sitä aiemmin eteen tule yllättäen huomattava
kansainvälistym ismahdollisu us.
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6. Hankkeeseen liittyvän aineiston säilytyspaikka
Hankkeen aineistot säilytetään Kehittämisyhtiä Keulink Oy:n tiloissa ja tietovälineillä.

7. AllekirjoittajatJI_~~
8. Liitteet Y-M-~ kEu5tAwc,

3(~~ ZD(9
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