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TILANNEKATSAUS
01.02.2018-31.08.2018
1. Hankkeen tiedonvälitykset
Kiehtova maisema järjestää tiedonvälityksiä koulutusten, työpajojen,
valmennusten ja seminaarien muodossa.
Ajalla 01.02.-31.08.2018 hanke on toteuttanut yhden tilaisuuden:
•

28.3.2018 Lakeland brändi esittelyssä -infotilaisuus, 11 hlö,
Konnevesisali – Konnevesi

Peruttuja tilaisuuksia ei tällä kertaa ollut.
2. Alueen esittely yhtenäisenä
Kiehtova maisema -hanke on edistänyt Etelä-Konneveden matkailualueen
näkyvyyttä yhtenäisenä matkailukohteena käsittelyajanjaksolla seuraavalla
tavalla:
• Saksalaisen Nordis -lehden julkaisu – Talvella tehtiin yhteistyötä
Nordiksen toimituksen kanssa ja Etelä-Konnevesi pääsi esittelyyn
saksalaisen matkustajan käsikirjassa. Käsikirjan tilan lisäksi ilmaiseksi
saatiin pienen esittelytilan Nordis -lehden kesänumeroon. Tähän
esittelyyn ei osallistunut yrityksiä, vaan hanke valmisti toimituksellisen
sisällön.
• Savon Seutu Matkailuopas, Kesä 2018 – Etelä-Konnevesi esitettiin Savon
Seutu Matkailuoppaan kesänumerossa yhden sivun artikkelilla ja puolen
sivun yritysilmoituksilla. Lisäksi yritykset saivat yhteistietonsa julkaisun
luetteloon sekä Etelä-Konneveden kuva oli oppaan sisältöluettelon
yhteydessä s.2. Osallistuvia yrityksiä oli 6kpl ja hanke valmisti
toimituksellisen sisällön alueesta.
• Tuloa ja hyvää oloa luonnosta 2 – luontomatkailuseminaarin retki ja
verkostoitumisilta 3.4.2018 – Kahden päivän seminaarin aikana oli

•

•

runsaasti esityksiä, jotka esittivät pääosin ulkopuolisten toimijoiden
osaamista ja käytänteitä, jotka voidaan ottaa malliksi myös EteläKonnevedellä. Paikalliset matkailuyritykset pääsivät esittäytymään
kuitenkin eri tavalla – osana seminaaria järjestettiin retki
kansallispuistoon, joten Etelä-Konneveden matkailupalveluihin voi
tutustua käytännöllisellä tasolla testaamalla niitä. Esitetyt palvelut olivat
vähäntunnettuja ja pääosin varsinaisessa kansallispuistossa tapahtuvia
ohjelmapalveluita ja kaiken lisäksi ne toteutettiin erittäin haastavassa
ympäristössä, keväällä, eli kautena, jolloin on vähiten
luontomatkailupalveluita tarjolla. Retkeen osallistui n. 20 henkilöä ja se
todisti, että Etelä-Konnevesi on todella ympärivuotinen matkailukohde
täynnä palveluita. Retkeen kuului kuljetus, ruokailu, opastettu patikointi,
lumirakentaminen, rummutus ja metsäänuppoutuminen. Lisäksi samana
iltana seminaarin ohjelmaan kuului verkostoitumisilta (nimeltään ”after
party”), jonka sisälsi omakustanteisen illallisen sekä teatterimusikaalisen esityksen Etelä-Konneveden kulttuuri-historiallisesta
aiheesta, joka oli myös paikallisen luontomatkailuyrityksen tarjoama.
Etelä-Konneveden tarina -video. Video koko alueen tarinasta syntyy
tarinatyöpajan tulosten pohjalta. Varsinaiseen videoon ei osallistu
yrityksiä. Video kuvattiin heinäkuun lopussa ja tällä hetkellä se on
editointivaiheessa. Hanke haki ammattilaisapua videon käsikirjoitukseen
ja kuvaamiseen.
Palvelutarjontakartta. Hankkeen käynnistämisen jälkeen etelakonnevesi.fi -sivuilla on perustettu palvelutarjontakartta (osoitteessa:
http://etela-konnevesi.fi/kiehtova-maisema/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.

3. Tuloa ja hyvää oloa luonnosta 2 -luontomatkailuseminaari
Tuloa ja hyvää oloa luonnosta järjestettiin ensimmäisen kerran vuoden 2017
keväällä, jolloin järjestäjinä olivat Kiehtova maisema -hankkeen lisäksi
Rautalammin-Konneveden luontomatkailun koordinointihanke, #Keski-Suomen
retkeilyreitistöt maailmankartalle -hanke, LuoKSe -hanke, Pohjois-Savon
Outdoors Finland -esiselvityshanke sekä Metsähallitus. Tänä vuonna
kartoitettiin mahdollisuus järjestää seminaari uudelleen yhteistyössä, mutta
muiden toimijoiden tavoitteisiin ei sopinut enää osallistua tähän
toimenpiteeseen. Kiehtova maisema -hanke kuitenkin teki
luontomatkailuseminaarista perinteen järjestämällä sitä alkukeväällä
Konnevedellä. Tarkoitus oli, että Tuloa ja hyvää oloa luonnosta on kahden

maakunnan matkailukehitysfoorumi, jossa käsitellään tärkeitä ja ajankohtaisia
aiheita ja hyviä käytänteitä. Toisena tarkoituksena oli Etelä-Konneveden
matkailukehittäminen tapahtumamatkailukohteena juuri keväällä, kun
matkailupalvelut ovat muuten perinteisesti vähäisessä käytössä.
Tämän vuoden seminaariaiheet olivat mm. hyvät käytänteet Suomen luontoja maaseutumatkailussa, uudenlaiset palvelut, johon yrittäjät voivat liittyä,
luonnon hyvinvointivaikutukset sekä matkailuyrittäjille tarjolla olevat
laatumerkit ja eri sertifioinnit. Seminaariesitykset olivat erittäin hyödyllisiä ja
niiden pohjalla hanke suunnitteli ja priorisoi syyskauden eli toimintansa
viimeiset tiedonvälitystoimenpiteet.
Seminaarista ensimmäisen kerran tiedotettiin 20.12.2017 hankkeen jouluuutiskirjeessa, jolloin ilmoitettiin alustavasti päivämäärä, toteutuspaikka ja
majoitusmahdollisuus. Varsinainen seminaariohjelma julkaistiin 9.2.2018
uutiskirjeen yhteydessä ja silloin avattiin myös sähköinen ilmoittautuminen
(auki 19.3.2018 saakka). Uutiskirjeillä 20.2. ja 5.3.2018 muistutettiin
seminaarista. Kutsu lehdistön edustajille lähti 13.3.2018 ja tuloksena YLE
Jyväskylä teki seminaarista tv- ja radiouutisen ja Laukaa-Konnevesi Lehti
kirjoitti artikkelin. Seminaarin toteutuksesta jälkikäteen tietodettiin
uutiskirjeellä 11.4.2018.
Seminaarista tehtiin verkkosivu hankkeiden nettisivujen yhteydessä:
http://etela-konnevesi.fi/kiehtova-maisema/tapahtumat-1/tuloa-ja-hyvaaoloa-luonnosta-2/, josta löytyy seminaarin esite ja esitysten materiaalit.
Seminaarin pääohjelma oli ilmainen, joten esitetyt materiaalit pystyttiin
julkaisemaan sivuille ja ne ovat saatavilla kaikille kiinnostuneille, eivätkä
pelkästään seminaariosallistujille. Pieni osa esittelijöistä ei kuitenkaan
toimittanut esitelmiään jälkikäteen.
Seminaatilla oli myös Facebook -tapahtumasivu:
https://www.facebook.com/events/396241814121794, joka jaettiin
yhteistyökumppaneiden sivuille (Konneveden ja Rautalammin kunta, Matka
Maalle Keski-Suomeen, Keski-Suomen pöllöparlamentti, Retkeily Keski-Suomi,
VisitÄänekoski, Etelä-Konneveden kansallispuisto jne.) sekä sähköpostitse
yhteistyöhankkeiden sidosryhmille (Western Lakeland ja Eastern Lakeland hankkeet, Äänekosken maaseutumatkailuhanke, #Keski-Suomen Retkeilyreitit
maailmankartalle jne.)
Seminaarin toteutusaika oli haastava, sillä se oli juuri pääsiäisen jälkeen
tiistaina ja keskiviikkona. Lisäksi flunssa-aalto ja huono ajokeli estivät monet
kiinnostuneet osallistumisesta seminaariin. Ilmoittautuneiden määrä oli 66,

mutta osallistujamäärä jäi tätä pienemmäksi. Lisäksi seminaarin tähtipuhuja
Saimi Hoyer ja Metsähallituksen edustaja Kati Vähäsarja eivät saapuneet,
joten heidän tilalle esitystä piti Mirva Leppälä #Keski-Suomen retkeilyreitit
maailmankartalle -hankkeesta. Sairauslomien takia seminaarin live-striimaus
jäi toteuttamatta ja osallistujien korttimaksumahdollisuus Konneveden
tutkimusasemalla oli estetty.
Luontomatkailuseminaariin tänä vuonna osallistui yhteensä 55 henkilöä - 42
ensimmäisen päivän luentoihin, 19 retkeen, 15 verkostoitumisiltaan ja 33
toisen päivän luentoihin. Puhujia oli yht. 22. Verkostoituminen oli erittäin
tehokasta, sillä osallistujia oli 7 maakunnasta ja 21 eri kunnasta.
Seminaarin retkestä ja verkostoitumisillasta raportoitiin kohdassa 2.
4. Hankkeen esittelyt
• Hankkeen esittely, Törmälä, Rautalampi, 8.5.2018 – hankkeen
tavoitteiden, toimenpiteiden ja tulosten esittely sekä keskustelu EteläKonneveden tulevaisuuden matkailukehittämisestä SavoGrown
neuvottelukunnan ja hallituksen yhteiskokouksessa
5. Osallistujat
Hankkeeseen on tähän asti osallistunut 252 henkilöä 134 eri taholta.
Osallistujalista löytyy osoitteesta: http://etela-konnevesi.fi/kiehtovamaisema/projektin-asiakirjat/osallistujat/. Siihen kuuluu 85 yritystä, 9
yhdistystä, 1 säätiö, 1 osuuskunta, 7 julkishallinnollista ja valtiohallinnon
organisaatiota sekä virastoa, 8 oppilaistosta ja 23 yksityishenkilöä. Hanke on
tuonut Etelä-Konneveden toiminnan piiriin uusia toimijoita, jotka voivat
tulevaisuudessa täydentää alueen palvelutarjontaa. Konneveden ja
Rautalammin ulkopuolisia löytyy mm. Äänekoskelta, Hankasalmelta,
Toivakasta, Laukaasta, Jyväskylästä, Kuopiosta, Tervosta, Uuraisilta,
Pieksämäeltä, Suonenjoelta ja Vesannolta.
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6. Tiedotus
Kiehtova maisema -hanke tiedottaa sidosryhmilleen sähköpostitse ja
uutiskirjeillä, tekstiviestitse, Facebookin ja WhatsAppin kautta, puhelimitse
sekä henkilökohtaisilla käynneillä ja hanke-esityksillä.
Kiehtova maisema -hanke on saanut paljon lehdistönäkyvyyttä. Julkaisut ovat
luettavissa hankkeen lehdistökansiossa, jonka saa projektipäälliköltä.
Lisäksi Kiehtova maisema Facebook -sivu on erittäin suosittu. Se tiedottaa
sekä Kiehtova maisema -hankkeesta että koordinointihankkeesta ja EteläKonneveden tapahtumista ylipäätään. Tykkääjiä on 212 ja seuraajia yht. 220
henkilöä. Sivu käyttää ainoastaan orgaanista näkyvyyttä ja Facebookmainoksista ei ole tähän asti kertaakaan maksettu. Yhteiskumppaneiden
julkaisujakojen ansiosta kuitenkin sivun julkaisut on hyvin luettu.
Tietosuoja-asetuksen muutoksen vuoksi 25.5.2018 toukokuussa hanke on
julkaissut verkkosivuillaan tietosuojaselosteen, joka löytyy etela-konnevesi.fi
etusivulta sekä osoitteesta http://etelakonnevesi.fi/data/documents/Tietosuojaseloste.pdf . Jatkossa GDPR käyttöoikeuslupa näkyy myös sähköpostilistan liittymislomakkeessa. Lisäksi
hankkeen uutiskirjeessä 9.5.2018 sähköpostilistan jäsenille on annettu
mahdollisuus poistua listalta. Tämä mahdollisuus on aina voimassa MailChimp järjestelmästä lähetetyillä uutiskirjeillä. Lisäksi hanke on aina pyytänyt lupaa
osallistujilta henkilökohtaisten tietojen käytöstä osallistujalistojen yhteydessä.
Hankkeen hyvien käytänteiden ansiosta kukaan ei ole poistunut
sähköpostilistalta tietosuoja-asetuksen muutoksen jälkeen.
7. Maksatushakemukset ja muutoshakemus
Hanke on tähän asti hakenut maksatusta kaksi kertaa: ajalta 1.6.201631.5.2017 ja ajalta 1.6.2017-31.5.2018. Taloustilanne tarkastettiin kesäkuun
alussa. Rahaa oli jäljellä palkojen puolella liikaa, kun ostopalveluihin tarvittiin
lisää niin, että pystytään toteuttamaan syystilaisuudet. Muutoshakemuksella
haettiin 12 000€ siirtoa palkoista ostopalveluihin.
Yhteyshenkilö:
Rositsa Bliznakova
Projektipäällikkö
puh. 040 621 0253
rositsa.bliznakova@konnevesi.fi
www.etela-konnevesi.fi

