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TILANNEKATSAUS
1.03.2017-31.08.2017
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:
• 7.3.2017 klo 13-16 Pakettimatkat ja matkanjärjestsäjäoikeudet -koulutus,
Ravintola Nuapuri, Rautalampi, asiantuntijana Päivi Laatikainen-Mattsson
(SMAL), 7 osallistujaa. Koulutus oli erittäin tärkeä vuonna 2018 voimaan
astuvien uuden valmismatkalain ja EU -direktiivin takia. Verkkosivuosoite:
http://etela-konnevesi.fi/kiehtova-maisema/tapahtumat-1/pakettimatkatkoulutus/
• 10.4.2017 klo 15-20 Tuotteistamistyöpaja, Lapunmäen koulu, Konnevesi,
asiantuntijana Susanna Nuijanmaa (JAMK), 8 osallistujaa. Pitkään
suunniteltu tuotteistamistyöpaja toteutettiin. Yrittäjät kehittivät tuotteita
tulevaa kesää varten. Varsinainen tavoite oli Visit Finlandin My Stay tuoteportaali. Verkkosivuosoite: http://etela-konnevesi.fi/kiehtovamaisema/tapahtumat-1/tuotteistaminen/
• 26.4.2017 klo 16-20 MyStay-työpaja, Lapunmäen koulu, Konnevesi,
asiantuntijana Anne Kaakkuriniemi (FlowHouse), 6 osallistujaa. Työpajan
aikana valmistettiin ja syötettiin Etelä-Konneveden matkailutuotteita Visit
Finlandin My Stay -tuoteportaaliin. Syöttölinkki oli auki 10-30.4.2017.
Verkkosivuosoite: http://etela-konnevesi.fi/kiehtova-maisema/tapahtumat1/tuotteistaminen/
Kahdeksan työpajan aikana portaaliin syötettyä tuotetta ja yksi hankkeen
antamien ohjeiden mukaaan syötetty tuote pääsivät arvioinnin läpi ja ovat
heinäkuusta lähtien näkyvillä My Stay -portaalissa:
o Fishing Day at the Rainbow Trout Pond, Outdoors Finland
http://www.visitfinland.com/mystay/41567/
o The Pikes of Fall, Outdoors Finland http://www.visitfinland.com/mystay/41596/
o Fishing Day at the Rapids, Outdoors Finland
http://www.visitfinland.com/mystay/41576/

o A Day at the Lake, Outdoors Finland http://www.visitfinland.com/mystay/41557/
o Cruises to Southern Konnevesi National Park, FinRelax
http://www.visitfinland.com/mystay/41562/
o Life at the Farm, FinRelax http://www.visitfinland.com/mystay/41548/
o Paddling Tour: Käpynän Ukko, Outdoors Finland
http://www.visitfinland.com/mystay/41375/
o Summer Night Paddling at Southern Konnevesi National Park, Outdoors Finland
http://www.visitfinland.com/mystay/41351/
o Sauna Celebration, FinRelax http://www.visitfinland.com/mystay/41455/

2. Luontomatkailuseminaari
Hanke toteutti Tuloa ja hyvää oloa luonnosta -luontomatkailuseminaarin
yhteistyössä Metsähallituksen, Rautalammin – Konneveden luontomatkailun
koordinointihankkeen, LuoKSe -hankkeen sekä Keskisuomen retkeilyreitit
maailmankartalle (Outdoors Finland Keski-Suomi) -hankkeen ja Pohjois-Savon
Outdoors Finland -hankkeen kanssa. Seminaarin aika oli 14.3. klo 10:30-16:00 ja
paikka Konneveden tutkimusasema. Osallistuvat tahot jakoivat
järjestelykustannukset ja toivat laajat verkostonsa yhteen. Seminaari oli
osallistujille ilmainen ja osallistujia oli 53. Seminaarilla oli suora videolähetys ja
verkossa seuraajia oli koko ajan n. 15-20. Aamupäivällä esitettiin
matkailutrendejä ja yrityskeisejä. Iltapäivällä pidettiin työpaja
luontomatkailuyrittäjyydestä. Kaikki esitysmateriaalit, kuvat, videot sekä työpajan
koonnit löytyvät verkkosivujen osoitteesta http://etela-konnevesi.fi/kiehtovamaisema/tapahtumat-1/tuloa-ja-hyvaa-oloa-luonnosta/.

3. Peruutetut tilaisuudet
Tarinatyöpaja yritettiin järjestää uudelleen. Tällä kertaa avattiin
ennakkoilmoittautuminen ja annettiin kolme vaihtoehtoista päivämäärää, joista
kaksi oli lauantaipäivinä. Työpaja jälleen kerraan ei kerännyt tarpeeksi
ilmoittautumisia, joten se peruutettiin. Ilmoittautuneita oli yhteensä kaksi ja he
olivat valinneet eri päivämäärät.
4. Alueen esittely yhtenäisenä
Kiehtova maisema -hanke on edistänyt Etelä-Konneveden matkailualueen
näkyvyyttä yhtenäisenä matkailukohteena käsittelyajanjaksolla seuraavalla
tavalla:
• enjoy!Suomi -esite
Hanke osti aukeaman valtakunnallisesta enjoy!Suomi -matkailuesitteesta, johon
julkaistiin toimituksellista tekstiä ja osallistuvien yritysten yhteystiedot (6kpl),
kartta ja valitut kuvat alueesta. Otsikkona oli ”Etelä-Konnevesi”. EteläKonneveden aukeama on esitetty verkkosivuilla osoitteessa
http://etela-konnevesi.fi/kiehtova-maisema/alueen-esittely/ ja koko esite
sähköisenä löytyy osoitteesta

https://www.digilehtikone.fi/esikatselu/313439353935343038392e393338_5fb
d592a6e11ff51d48c/#pid=60.
• 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, mutta luku kasvaa
pikkuhiljaa.
1. Kolin benchmarkingmatka
Toukokuussa Kiehtova maisema -hankkeessa suunniteltiin toinen
benchmarking -opintomatkan suunnitelman mukaisesti. Kohteeksi valittiin Koli
ja Pohjois-Karjala toimivan matkailukokonaisuuden takia (kansallispuisto +
hotelli + yhdistys + DMC + maaseutuyritykset). Metsähallitus lähti mukaan
yhteistyökumppaniksi ja Tiina Hakarainen osallistui matkan suunnitteluun sekä
lupautui matkanoppaaksi. Matkan ajankohta oli hotellimajoituksesta
riippuvainen ja matka oli tarkoitus toteuttaa 18-20.9.2017. Ilmoittautuminen
oli käynnissä heinäkuun alusta aina elokuun puoleenväliin, jolloin
hotellivaraukset piti vahvistaa. Osallistujia ei kuitenkaan saatu tarpeeksi
(ilmoittautuneita oli 3) ja matka peruutettiin. Todettiin, että ajankohta
yhdistelmänä lyhyen varoitusajan kanssa on aiheuttanut epäonnistumisen.
Kolin opintomatka yritetään järjestää uudelleen vuonna 2018, sillä paikalliset
yrittäjät ovat osoittanet yleistä kiinnostusta matkaa kohti.
Peruutetun matkan ohjelma löytyy verkkosivuilta osoitteesta: http://etelakonnevesi.fi/kiehtova-maisema/benchmarking-matkat/koli-2017/.
2. 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.
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.

3. Tiedotus
Kiehtovaan maisemaan liittyvät julkaisut ovat luettavissa hankkeen
lehdistökansiossa, jonka saa projektipäälliköltä.
4. Hankkeen osallistujat
Hankkeeseen on tähän asti osallistunut 162 henkilöä yli 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 4 kertaa.
5. Maksatushakemus
Hanke ei pystynyt hakemaan maksatusta ajalta 1.6.2016-28.2.2017 kuten
esitetty edellisessa ohjausryhmän kokouksessa. Hankkeen ensimmäinen
maksatushakemus ajalta 1.6.2016-31.5.2017 on lähetetty 27.7.2017 ja se on
parhaillaan rahoittajan käsittelyssä.
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