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TILANNEKATSAUS
1.12.2016-28.02.2017
1. Hankkeen tiedonvälitykset
Kiehtova maisema järjestää tiedonvälityksiä koulutusten, työpajojen,
valmennusten ja seminaarien muodossa.
Ajalla 1.12.2016-28.02.2017 hanke on toteuttanut seuraavat tilaisuudet:
1.12.2016 Messujen valmistelutyöpaja 1 (Rämäkkä Holidays,
Rautalampi)
Tilaisuuteen kutsuttiin siihen mennessä matkamessuihin ilmoittautuneet
alanäytteilleasettajat. Tilaisuuteen osallistuivat 3 henkilöä (kolmesta eri
yrityksestä) ja yksi etäyhteydellä. Kannattaa ottaa huomioon fakta, että
Matkamessuilla Etelä-Konneveden osastolla oli yhteensä 5
alanäytteilleasettajaa, mutta viides ilmoittautui vasta työpajan jälkeen.
Työpaja ei aiheuttanut hankkeelle kustannuksia ja sen takia se oli osallistujille
ilmainen.
Lisätietoa osoitteessa: http://etela-konnevesi.fi/kiehtovamaisema/tapahtumat-1/messkukoulutus-ja-tyopajat/ ja messuraportissa.
•

14.12.2016 Kuvankäsittelytyöpaja (Äänekosken kaupungintalo,
Äänekoski)
Kuvankäsittelyn työpaja järjestettiin yhteistyössä Äänekosken
maaseutumatkailuhankkeen kanssa. Kouluttajat tulivat Co-Create Keski-Suomi
-hankkeesta ja sen toiminnan perusteiden takia työpaja oli osallistujille
ilmainen. Työpajalle osallistui 13 hlö. Kiehtova maisema -hankkeen piiristä
osallistui 6 yritysedustajaa. Työpajan aihetta kohti oli suurempi kiinnostus,
mutta moni peruutti osallistumisensa sairastumisen vuoksi.
Lisätietoa osoitteessa: http://etela-konnevesi.fi/kiehtovamaisema/tapahtumat-1/kuvankasittely/
•

10.1.2017 Messujen valmistelutyöpaja 2 (Konneveden tutkimusasema ja
Hiekkaharjun kartano, Konnevesi)
Tilaisuuteen kutsuttiin Etelä-Konneveden osaston näytteilleasettajat (kuntien
henkilökuntaa), alanäytteilleasettajat (5 yritystä – Rämäkkä Holidays, Törmälä,
MVH-palvelut, Konneveden luontopalvelut, Tavinsulka) ja koordinointihankkeen
toinen päällikkö Anne Hyvärinen. Messumateriaalien lisäksi osallistujat esittivät
etukäteen toiveen, että työpajan yhteydessä esitetään Konneveden
tutkimusasema ja Hiekkaharjun kartano paikallisina matkailutoimijoina. Maija
Mikkola tuli esittämään Metsähallituksen rakennustöiden etenemistä.
Työpajalle osallistui yhteensä 8 hlö. Työpajan hinta oli yrittäjille 25€.
Lisätietoa osoitteessa: http://etela-konnevesi.fi/kiehtovamaisema/tapahtumat-1/messkukoulutus-ja-tyopajat/ ja messuraportissa.
•

15.2.2017 Etelä-Konneveden Matkamessujen jälkipalaveri (Sillankorva,
Rautapampi)
Tapahtuma oli tarkoitettu Matkamessukokemuksen koosteeksi ja samalla ensi
vuoden osallistumishalukkuuden kartoittamiseksi. Koska haluttiin saada
mahdollisimman paljon osallistujia paikalle, tilaisuus oli osallistujille ilmainen.
Ilmoittautuneita oli 10, läsnäolijat olivat kuitenkin 15.
Lisätietoa osoitteessa: http://etela-konnevesi.fi/kiehtovamaisema/tapahtumat-1/matkamessujen-jalkipalaveri-20/
•

2. Matkamessut 2017 -kokonaisuus
Matkamessut 2017 -kokonaisuus on käsitelty erillisessä raportissa. Raportti
koskee myös Matkamessuihin liittyviä toimenpiteitä, jotka ovat
koordinointihankkeen toteuttamia.
Lisätietoa hankkeen verkkosivuilla: http://etela-konnevesi.fi/kiehtovamaisema/matkamessut-2017/
3. Baijerin benchmarkingmatka
Baijerin benchmarkingmatka on käsitelty erillisessä raportissa.
Lisätietoa hankkeen verkkosivuilla: http://etela-konnevesi.fi/kiehtovamaisema/benchmarking-matkat/saksa-2017/
4. Alueen esittely yhtenäisenä
Kiehtova maisema -hanke on edistänyt Etelä-Konneveden matkailualueen
näkyvyyttä yhtenäisenä matkailukohteena käsittelyajanjaksolla seuraavalla
tavalla:

• Etelä-Konneveden matkailuesite 2017
Hanke on koonnut alueen ensimmäisen yhteisen matkailuesitteen. Esite tehtiin
Matkamessuja varten, mutta se on voimassa koko vuoden 2017 aikana. Siihen
osallistui 39 maksavaa tahoa kuntien lisäksi. Esite ei sisällä yrityskohtaisia
mainoksia, mutta yritykset maksoivat 50€/yritys päästääkseen yhteystietona
esitteeseen. Yhteystiedot on esitetty aiheittain näin, että esite
kokonaisuudessaan palvelisi matkailijan tiedontarpeita.
Esitteen sähköinen versio osoitteessa:
http://view.24mags.com/publication/kspaino/9ed1d8d121e4627d130946d212bb883f
Lisätietoa messuraportissa.
• Toimituksellinen artikkeli saksalaisessa matkailulehdessä
Hanke on tuottanut toimituksellisen artikkelin Etelä-Konneveden
matkailualueesta kokonaisuudessaan ja toimittanut sen saksalaiselle Ihr
Nordlandfuhrer -lehdelle Suomi 100 -erikoisnumeroa varten.
Tarjous toimenpiteestä tuli Matkamessujen Meet Finland Workshop Day tapahtuman kautta. Tarjoukseen kuului artikkelin lisäksi ilmoitustila, mutta
paikalliset yrittäjät eivät osallistuneet siihen, joten hanke ei rahoittanut
ilmoitusta ollenkaan. Artikkeli ei aiheuta hankkeelle kustannuksia paitsi
työpanoksen osalta. Lehden toimitus harkitsee toimitetun materiaalin
julkaisemista ja lehden esikoisnumero ilmestyy 31.3.2017.
• Palvelutarjontakartta
Hankkeen käynnistämisen jälkeen etela-konnevesi.fi -sivuilla on perustettu
palvelutarjontakartta (osoitteessa: http://etela-konnevesi.fi/kiehtovamaisema/palvelutarjonta/), joka esittää alueen eri palveluita Google Maps pohjaisella kartalla ja näin myös alueen todellista maantieteellistä laajuutta.
Palvelukartan päivitys on jatkuva. Tähän asti vain pieni osa Etelä-Konneveden
palveluntarjoajista on toimittanut tietoja toiminnastaan.
5. Hankkeen toimenpiteiden palautteet
Kiehtova maisema -hanke kerää palautetta kaikista toimenpiteistään ja
konkreettisten tilaisuuksien palautekoosteet saa projektipäälliköltä.
Hankeosallistujat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä tilaisuuksien puitteista ja
pitävät tilaisuuksia hyödyllisinä oman organisaationsa kehityksen kannalta.
Ainoastaan yksi vastaaja yhden tilaisuuden yhteydessä on vastannut, että
kyseinen tilaisuus on ollut hänen mielestä hyödytön (Matkamessujen
jälkipalaveri).
Palautteessa kysytään arvostelua (asteikolla 1-5) ainakin paikan, ajan, keston,
tarjoilujen, materiaalien, vuorovaikutuksen ja asiantuntijan kannalta.
Keskiarvo palautteessa on noin 4 pistettä, joka osoittaa korkeaa
tyytyväisyystasoa. Palautteen viimeisenä kysymyksenä aina kysytään ideoita

hankkeen tilaisuuksien parantamisesta. Kehitysideoina on tullut mm.
ennakkoilmoitus koulutukseen osallistuvista (kimppakyytejä varten),
koulutusten konkreettisuus ja tiedonvälitysten järjestäminen iltapäivä- ja
iltatapahtumina.
6. Tiedotus
Kiehtova maisema -hanke on saanut paljon lehdistönäkyvyyttä varsinkin
Matkamessujen yhteydessä. Lisäksi Metsähallituksen tiedote Baijerin
benchmarkingmatksta julkaistiin. Julkaisut ovat luettavissa hankkeen
lehdistökansiossa, jonka saa projektipäälliköltä.
7. Hankkeen osallistujat
Hankkeeseen on tähän asti osallistunut 157 henkilöä 70 eri taholta.
Osallistujalista löytyy osoitteesta: http://etela-konnevesi.fi/kiehtovamaisema/projektin-asiakirjat/osallistujat/. Siihen kuuluu sekä yrittäjiä, että
yhdistyksiä, kuntien edustajia ja yksityishenkilöitä. Hanke on tuonut EteläKonneveden toiminnan piiriin uusia toimijoita, jotka voivat tulevaisuudessa
täydentää alueen palvelutarjontaa. Konneveden ja Rautalammin ulkopuolisia
löytyy mm. Äänekoskelta, Hankasalmelta, Laukaasta, Jyväskylästä, Kuopiosta,
Tervosta, Uuraisilta ja Vesannolta. Osallistujia on laskutettu hankkeelta tähän
asti 2 kertaa. Maksueräpäivät on ollut 31.1.2017 ja 28.2.2017
8. Maksatushakemus
Hankkeen ensimmäinen maksatushakemus ajalta 1.6.2016-28.2.2017
valmistellaan maaliskuun lopussa.
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