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TILANNEKATSAUS
01.09.2017-31.01.2018
1. Hankkeen tiedonvälitykset
Kiehtova maisema järjestää tiedonvälityksiä koulutusten, työpajojen,
valmennusten ja seminaarien muodossa.
Ajalla 01.09.2017-31.01.2018 hanke on toteuttanut seuraavat tilaisuudet:
• 2.10.2017 Tuotteistamistyöpaja, 7 hlö, HUB Rautalampi,
kouluttajana Jouni Ortju (Suomen matkailukonsultit Oy)
• 10.10.2017 Messukoulutus, 10 hlö, Törmälä – Rautalampi,
kouluttajana Jouni Ortju (Suomen matkailukonsultit Oy)
• 12.10.2017 MyStay –työpaja, 5 hlö (+2 ilmoittautunutta, jotka
eivät saapuneet paikalle), Lapunmäen koulu – Konnevesi,
kouluttajina Salla Laajavaara ja Eveliina Saarimaa (Flowhouse Oy)
Työpajan aikana portaaliin syötetyt tuotteet eivät vielä näy
MyStayssa, mutta yrittäjät ovat saaneet viestit, että tuotteet on
hyväksytty.
• 24.10.2017 Booking & TripAdvisor –työpaja, 4hlö, Rautalammin
kunnantalo, kouluttajana Kirsi Mikkola (Sähköinen Liiketoiminta
Suomi Oy)
• 26.10.2017 Sometyöpaja, 4hlö, Konneveden kunnantalo,
kouluttajana Jaana Nyström (Gplussa)
• 8.11.2017 Google –työpaja, 5 hlö, Konneveden kunnantalo,
kouluttajana Jaana Nyström (Gplussa)
• 11.11.2017 Tarinatyöpaja, 12 hlö, Hinkkalan kartano – Konnevesi,
kouluttajana Anne Kalliomäki (Tarinakone)
• 23.11.2017 Messujen valmistelutyöpaja 1, 9 hlö, Hinkkalan
kartano
• 29.11.2017 Yrityksen arkiprosessit kuntoon –koulutus, 4 hlö,
Siikapirtti – Konnevesi, kouluttajana Eliisa Moilanen (Redesan Oy)
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13.12.2017 Messujen valmistelutyöpaja 2, 6hlö, Mierontie Konnevesi
8.1.2018 Messujen valmistelutyöpaja 3, 13hlö, Konneveden
kunnantalo
24.1.2018 Messujen arviointipalaveri, 10hlö, Sillankorva Rautalampi

Lisäksi hanke on esittänyt toimintansa koordinointihankkeen järjestämässä
hankevälikatsaustilaisuudessa Rautalammin Rämäkällä 30.11.2017.
2. Matka 2018 -messut
Matkamessujen kokonaisuudesta on erillinen raportti.

3. Peruutetut tilaisuudet
• 22.1.2018 Keskustelutilaisuus venäläisistä asiakkaista, Ravintola Hetki –
Rautalampi, asiantuntijana Aleksey Salomatov (Samiko Travel, Moskova)
Vaikka tilaisuus järjestettiin ja aikataulutettiin alustavan
kiinnostuskartoituksen perusteella, varsinaisia ilmoittautumisia ei saatu.
Monille ilmoitettu hinta 80€ tuntui liian korkealta. Potentiaaliset
osallistujat eivät nähneet 80€:n arvoista hyötyä keskustelutilaisuudessa,
josta ei tule esitysmateriaaleja. Hinta kuitenkin perustui kustannuksiin –
palkkio, matkakulukorvaus ja majoitus asiantuntijalle, tulkin palvelut
sekä tilanvuokra ja tarjoilut tilaisuuden yhteydessä. Monille taas tilaisuus
ei sopinut aikataulullisesti, mm. päivä Matkamessujen jälkeen.
4. Alueen esittely yhtenäisenä
Kiehtova maisema -hanke on edistänyt Etelä-Konneveden matkailualueen
näkyvyyttä yhtenäisenä matkailukohteena käsittelyajanjaksolla seuraavalla
tavalla:
• Kalaja –Etelä-Konneveden matkailulehti – aukeama, jossa uutinen
alueen matkailun kehityksestä sekä messuohjelma. Messuosallistujat
mainittu.
• Saksalainen Nordis matkustajan käsikirja – 5 yritystä. Käsikirja on
tarkoitettu pohjoismaihin matkustaville saksalaisille ja muille
saksankielisille matkustajille. käsikirjassa esitetään mm. autoilureittejä
(Saksassa on parhaillaan caravanbuumi). Etelä-Konnevettä mainitaan
uuden ”Helsingistä Jyväskylän kautta Kuusamoon” reitin yhteydessä.
Hanke on näin vaikuttanut esitettyyn sisältöön. Lisäksi on ostettu
ilmoitustila, jossa esitetään Etelä-Konneveden yhtenäisenä alueena ja
josta saa tietoa osallistuvien yritysten palveluista. Käsikirja ei ole vielä
julkaistu.
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Messuvideo – 11 yritystä. Matkamessuille osallistuvien yritysten mielestä
olemassa olevat esittelyvideot Etelä-Konnevedestä eivät olleet sopivia
messuesiintymiselle, koska niissä ei varsinkaan näy juuri osallistuvien ja
kaikkien osallistuvien palveluja. Tästä tarpeesta syntyi uusi esittelyvideo,
jonka kuvamateriaalit ovat yritysten omistamia. Hanke maksoi sen
editoinnista.
Lisää tuotteita MyStay –portaaliin. Kuten aiemmin raportoitu, keväällä
syötettiin runsaasti tuotteita Visit Finlandin MyStay -tuoteportaaliin,
jonka seurauksena elokuusta lähtien Etelä-Konnevesi ei enää ollut tyhjä
piste portaalin kartalla, vaan ympäristö täynnä palveluita. Parhaillaan
odotetaan syksyllä vastaavalla työpajalla syötettyjen tuotteiden
ilmestymistä MyStay -portaaliin, joka vahvistaisi Etelä-Konneveden
yhtenäistä kuvaa matkailukohteena tämän kätevän Visit Finlandin
työkalun yhteydessä. Huomautus siitä, että tuotteet eivät ole hankkeen
kehittämiä – ne ovat yritysten kehittämiä, mutta hanke on koordinoinut
niiden syöttämistä portaaliin ja sen kautta edistänyt alueen yhtenäistä
esittelyä valtakunnallisessa palvelussa.
Kalastus&Vaellus paketti VF kärkituotekilpailussa ja Nordis Travel
Awardin tuotekilpailussa (6 yritystä mukana). Rautalammin –
Konneveden luontomatkailun koordinointihankkeessa elokuussa 2017
testattiin uutta ”Kalastus&Vaellus” -konseptia yhdessä Visit Finlandin ja
Metsähallituksen kanssa. Tämän seurauksena osa osallistuvista
yrityksistä on muodostanut myytävän paketin, jossa palveluntarjoajina
on 5 eteläkonnevetistä yritystä ja myyjänä yksi. Kiehtova maisema hanke on ehdottanut paketin osallistumista kahteen
matkailutuotekilpailuun vahvalla uskolla, että paketti edustaa alueen
arvoja ja esittää sitä kokonaisuudessaan, ja sillä on hyvät
mahdollisuudet tulla huomatuksi kilpailuissa. Visit Finlandin
kärkituotekilpailu, johon osallistui vielä kaksi Etelä-Konneveden kohteita
ja palveluita sisältävää pakettia, on päättynyt ja tulokset on ilmoitettu.
Kalastus&Vaellus -paketti ei valitettavasti saanut palkintoa, eikä
kunniamainintaa. Nordis Travel Awardin tuloksia vielä odotetaan.
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.

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.
Palautteessa kysytään arvostelua (asteikolla 1-5) ainakin paikan, ajan, keston,
tarjoilujen, materiaalien, vuorovaikutuksen ja asiantuntijan kannalta.
Keskiarvo palautteessa on 4,24 pistettä, joka osoittaa korkeaa
tyytyväisyystasoa (vielä korkeampi kuin ennen). Palautteen viimeisenä
kysymyksenä aina kysytään ideoita hankkeen tilaisuuksien parantamisesta.
Kehitysideoita ei ole varsinkaan tullut, mutta on saatu hieman arvostelua
koulutusten yleisluonteisuudesta. Tämä osoittaa eron yrittäjien odotusten ja
hankkeen mahdollisuuksien välissä. Hanke ei järjestä yrityskohtaisia
tilaisuuksia, kuten esim. sparrauksia, ja vaikka ryhmät ovat pieniä, osallistujat
eivät saa yksilöityä huomiota ja apua, joka kohdistuisi hänen henkilökohtaisiin
tai yrityskohtaisiin ongelmiin. Palautteen kautta on saatu myös kehuja
jatkuvasti kasvavasta vuorovaikutuksesta osallistujien välissä ja on ihmetelty
pieniä osallistumismääriä.
Tuotteistamistyöpajan yhteydessä kouluttaja keräsi palautetta omilla
lomakkeilla. Hanke on saanut palautteen yhteenvedon, joka on erittäin
positiivinen.
Matkamessuista järjestettiin erillinen palautetilaisuus. Osallistujien palautteet
ovat messuraportin liitteenä.
6. Tiedotus
Syyskauden tilaisuuksista on tiedotettu yhtenäisellä syyskalenterilla, joka on
lähetetty Etelä-Konneveden matkailutoimijoille sähköpostitse 15.08.2017. Sen
jälkeen asiasta on muistutettu uutiskirjeillä sekä yritystapaamisten
yhteydessä.
Kiehtovaan maisemaan liittyvät julkaisut ovat luettavissa hankkeen
lehdistökansiossa, jonka saa projektipäälliköltä.
7. Hankkeen osallistujat
Hankkeeseen on tähän asti osallistunut 210 henkilöä 67sta yrityksestä,
neljästä yhdistyksestä, yhdestä osuuskunnasta, viidestä oppilaitoksesta,
kolmesta julkishallinnollisesta organisaatiosta ja lisäksi 10 on osallistunut
yksityishenkilöinä. Osallistujalista löytyy osoitteesta: http://etelakonnevesi.fi/kiehtova-maisema/projektin-asiakirjat/osallistujat/. Hanke on

tuonut Etelä-Konneveden toiminnan piiriin uusia toimijoita, jotka voivat
tulevaisuudessa täydentää alueen palvelutarjontaa. Hankkeen käsitys
matkailusta on paljon laajempi kuin majoitus ja aktiviteettitarjonta. Siihen
kuuluu mm. lähiruokatarjoajat, paikalliset kaupat ja kampaamot,
matkailulehdet jne. Konneveden ja Rautalammin ulkopuolisia osallistujia löytyy
mm. Äänekoskelta, Hankasalmelta, Laukaasta, Jyväskylästä, Kuopiosta,
Tervosta, Uuraisilta ja Vesannolta.
8. Maksatushakemus
Hankkeen ensimmäinen maksatushakemus ajalta 1.6.2016-31.5.2017 on
lähetetty 27.7.2017 ja se on edelleenkin rahoittajan käsittelyssä.
Suunnitelman mukaan seuraava maksatushakemus piti tehdä ajalta 1.6.31.12.2017. Myöhästyneiden laskujen takia joudutaan lisätä tähän aikaväliin
myös tammikuu 2018. Toinen maksatushakemus tehdään vasta silloin, kun
rahoittajan palaute ensimmäisestä hakemuksesta on saatu, niin että
maksatusprosessi olisi jatkossa sujuvampi.
Yhteyshenkilö:
Rositsa Bliznakova
Projektipäällikkö
puh. 040 621 0253
rositsa.bliznakova@konnevesi.fi
www.etela-konnevesi.fi

