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1. Hankkeen toteuttaja   

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy (JPYP) 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus  

Nimi: Vireä ja vahva Järviseutu (ViVa)  

Hanketunnus: 8812 

3. Yhteenveto hankkeesta 

Vireä ja vahva Järviseutu (ViVa) -hankkeen tavoitteena oli etsiä yhteispelillä keinoja, miten Etelä-

Pohjanmaan Järviseudun alueen vahvuuksia voitaisiin tuoda esiin ja näkyä vetovoimaisena asuin- 

ja työympäristönä. Hanke oli yleishyödyllinen kehittämishanke, jota toteutettiin viiden kunnan alu-

eella vuosina 2016–2018.   

Hankkeessa kartoitettiin Järviseudun vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä, ja niistä viestittiin kymme-

nissä tapahtumissa ympäri Suomea aina Helsingistä Ouluun asti. Toimenpiteitä tehtiin yhteistyössä 

kuntien, yritysten, oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa. Järviseudun työ- ja opiskelumahdol-

lisuuksista, asumisesta ja vapaa-ajan palveluista viestittiin erilaisissa tapahtumissa ja messuilla kul-

loiseenkin teemaan sopivalla asiakärjellä ja kohderyhmälle räätälöidyillä materiaaleilla. Lisäksi hank-

keessa järjestettiin alueen vetovoimaisuuden kasvattamiseen liittyviä innovaatiotyöpajoja sekä ide-

oitiin uusi tapahtuma.  

4. Raportti  

4.1 Hankkeen tavoitteet 

a. Ylemmän tason tavoitteet  

Useimmat maaseutuvaltaiset alueet ovat muuttotappioaluetta. Väestö vähenee ja ikääntyy, palve-
lut heikkenevät ja koulutuspaikat alkavat siirtyä kauemmas maakuntakeskuksiin. Maaseutumaisten 
seutukuntien elinvoimaisena pysyminen on haaste. Yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa ja työ-
paikat tuovat asukkaita. Tarvitaan koulutusta, että alueella olisi osaamista, muuten yritykset alkavat 
siirtyä muualle ja asukkaat muuttavat yritysten perässä. Asukkaiden ja työpaikkojen vähenemisen 
kierre pitäisi saada katkaistua ja käännettyä kehitys toiseen suuntaan.  

b. Hankkeen tavoitteet 

Järviseutu kärsii useimpien muiden maaseutuvaltaisten alueiden tavoin muuttotappiosta ja väestön 
ikääntymisestä, jolloin seutukunnan elinvoimaisena pitämisen eteen on tehtävä töitä ja tuotava 
omia vahvuuksia rohkeasti esille. Hankkeen tavoitteena oli yhteispelillä etsiä keinoja, miten Järvi-
seudun alueen vahvuuksia tuodaan esiin. Miten luodaan uusia yhteyksiä alueen sisällä ja alueen 
ulkopuolelle sekä näytään vireänä, vahvana ja vetovoimaisena asuin- ja työympäristönä. Tavoit-
teena oli myös kerätä tietopaketteja alueen vahvuuksista ja käyttää niitä viestintään niin alueen si-
sällä kuin alueen ulkopuolellekin. 

Tavoitteet: 

 Pureudutaan alueen elinkeinorakenteeseen ja työllistymistilanteeseen mm. tiedotetaan mil-

laista työtä ja työpaikkoja meillä on tarjolla ja millaisia yrittäjyyden mahdollisuuksia alueella 

on. 
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 Kootaan tietopaketteja maaseudun monimuotoisesta asumisesta, palveluista ja vapaa-ajan 

viettomahdollisuuksista. Tiedotetaan eri tapahtumissa alueen mahdollisuuksista ja tarjon-

nasta. 

 Kehitetään uusia malleja alueen osaamisen markkinointiin. Kootaan yhteen tietoja alueen 

monipuolisista erilaisista opiskelumahdollisuuksista. Aktivoidaan koulutuksen järjestäjien 

yhteistyötä. 

 

4.2 Toteutus 

a. toimenpiteet 
b 
Mistä meidät tunnetaan? | Vetovoimatekijöiden kartoitusta 
, 
Kuten muunkin markkinoinnin, myös aluemarkkinoinnin on perustuttava todellisiin vahvuuksiin – 

pettymysten välttämiseksi odotuksiin on pystyttävä vastaamaan ja mielellään jopa ylitettävä ne. 

Myös ViVa-hankkeessa alueen vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä kartoitettiin viestinnän pohjaksi 

monin tavoin, kuten asiantuntijahaastatteluilla, kuntakohtaisilla vetovoimaisuuskyselyillä (liite 1)  

ja SeAMK:n markkinatutkimuspalveluilta tilatulla muuttotutkimuksella (liite 2).  

Hankkeen aikana tehtyjen kyselyiden mukaan luonto nousi alueen tärkeimmäksi vetovoimatekijäksi 

niin vakituisten asukkaiden, mökkiläisten kuin tulo- ja lähtömuuttajienkin mielestä. Luonnon tarjo-

amia mahdollisuuksia on syytä tuoda esiin, mutta Järviseudun tunnettuuden lisäämiseen ja profiloi-

tumiseen tarvitaan kuitenkin myös muista paremmin erottavia tekijöitä, kuten alueen vireä yrittä-

jyys ja vahva rakennus- ja puuteollisuus. Järviseudulla on viihtyisiä ja turvallisia asuinympäristöjä, ja 

asuminen on väljää ja suuriin kaupunkeihin verrattuna edullista. Lisäksi jokaisella kunnalla on omat 

erityispiirteensä ja vahvuutensa, joita tuoda esille.   

Muuttotutkimuksen mukaan Järviseudulle muutetaan useimmiten perheen ja sukulaisten läheisyy-

den, asumisen edullisten kustannusten, suotuisan asuinympäristön sekä työpaikan sijainnin vuoksi. 

Kuva 1 Järviseudun muuttotutkimus sai hyvin näkyvyyttä mediassa ja tuloksia käytiin esittelemässä muun muassa 
kuntapäättäjille. 
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Poismuuttoon puolestaan vaikuttavat useimmiten opiskelut tai työpaikka muualla sekä paremmat 

liikenneyhteydet. Voidaan siis sanoa, että ns. pehmeämmät arvot tuovat asukkaita Järviseudulle ja 

kovemmat arvot vievät heitä pois. 

 
 
Hankkeen edetessä vetovoimatekijöiden pohjalta tuotettiin erilaisia materiaaleja viestintään, räätä-
löiden teemaa ja sisältöä aina kulloisenkin kohderyhmän mukaan. Materiaalien tuottamisessa nou-
datettiin yhteispelin ajatusta; esimerkiksi messuja ja tapahtumia varten hanke teki yhteistyössä eri 
tahojen kanssa Järviseudun kärkiviesteistä ja erityislaatuisuudesta kertovan valokuvista koostetun 
videon, johon kerättiin materiaalia monipuolisesti eri teemoista (mm. työ, osaaminen, asuminen, 
vapaa-aika ja matkailu). Tehtyjä materiaaleja on hyödynnetty useaan otteeseen ja samalla ilmeellä 
on tuotettu monenlaisia uusia materiaaleja. 

 

Työtä, osaamista ja vapaa-aikaa | Alueen markkinointia Helsingistä Ouluun 

Alueesta viestimisessä päätettiin panostaa erityisesti isompiin valtakunnallisiin tapahtumiin, joissa 

esimerkiksi Järviseudun kärkialat ja osaaminen pääsevät luontevasti esille. Osallistuminen paikalli-

siin tapahtumiin on tärkeää, mutta imagoa on rakennettava myös alueen ulkopuolella. Matkailupal-

veluiden markkinoimiseen on puolestaan valikoitunut alan toimijoiden kokemusten perusteella hy-

väksi koettuja paikkakuntia, joista matkailijat ovat valmiita helpommin liikkumaan Järviseudulle. Jos 

taas tarkastellaan asiaa muuttoliikkeen näkökulmasta, on esimerkiksi Seinäjoki yksi otollinen paikka 

esitellä Järviseudun monipuolisia asumisen mahdollisuuksia. Hankkeessa kokeiltiin myös Järviseu-

dulle uudenlaisia markkinoinnin väyliä ja kohderyhmiä, kuten alueen työ- ja opiskelumahdollisuuk-

sista kertominen varusmiehille Kainuun prikaatissa.  
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Kuva 2 Tuhannet varusmiehet tutustuivat Järviseudun opiskelu- ja työmahdollisuuksiin kolmipäiväisillä  
teemapäivillä Kainuun Prikaatissa helmikuussa 2018. 

 
Hanke suunnitteli ja kokosi messuille ja tapahtumiin yhteisosastoja alueen toimijoista ja toi esille 
muun muassa Järviseudun merkittävimpiä elinkeinon aloja ja työllistäjiä yhdessä kuntien, yritysten 
ja oppilaitosten kanssa. Esimerkiksi FinnBuild-messujen osastolle valmistettiin messuseinä, jossa oli 
Järviseudun kartan lisäksi koottuna kuvia alueella valmistettavista rakennusteollisuuden tuotteista 
– näin päästiin konkreettisesti näyttämään, kuinka monipuolista osaamista ja tuotantoa Järviseu-
dulla on. Pytinki-messuilla puolestaan tuotiin esille asumisen ja vapaa-ajan mahdollisuuksia ja mat-
kailutapahtumissa pääsi hyvin esittelemään alueen vetovoimatekijöitä ja vahvistamaan alueen ima-
goa Kraatterijärven ihmeet -brändin alla.  

Näkyminen valtakunnallisissa ja paikallisissa tapahtumissa yhdessä kuntien, yritysten ja oppilaitos-

ten kanssa oli pääsääntöisesti varsin toimiva keino päästä kertomaan alueen vahvuuksista ja osaa-

misesta sekä lisätä alueen tunnettuutta. Ajan myötä tilanteet kuitenkin muuttuvat, ja tapahtumilla 

on oma elinkaarensa. Tulevaisuudessa saattaakin olla syytä panostaa enemmän digitaaliseen mark-

kinointiin, jos messut ja tapahtumat menettävät merkitystään markkinointikanavana.  
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____
____

____
____

____
_

Kajaani
Varusmiesten teemapäivät 
Kainuun prikaatissa 2018 

Oulu
Seniori-messut 2017

Tampere
Alihankinta-messut 2016 ja 2017, 
Kotimaan Matkailumessut 2017 
ja 2018

Helsinki
FinnBuild, Puupäivä 2016

Jyväskylä
Suoma-matkailukiertue 2017

___
___

___
___

___
___

___

Seinäjoki
Pytinki-messut 2017 ja 2018, 
Farmari-messut 2017

________________
_________________

___
__

Soini
Kesämarkkinat 2016, 
2017 ja 2018

Evijärvi
Kesämarkkinat 2016, 2017 ja 
2018, MeKa-messut 2016, 
Evijärvi tuottaa 2017 Vimpeli

__
__

Kesämarkkinat 2016, 2017 ja 
2018, Asumista ja hyvinvointia 
-messut 2018Lappajärvi

Kesämarkkinat 2016, 2017 ja 
2018, Rohkeasti eteenpäin - 
seminaari 2018

Alajärvi
Rokulipäivät 2016, 2017 ja 2018, 
Asumista ja hyvinvointia 
-messut 2017,  Ready4life 
koulutus- ja työelämämessut 
2018

Koko 
Järviseutu
Kasvun ihmeet  
-lähiruokatapahtuma

VIVA-HANKKEEN KIERTUE
Karttaan on koottuna, missä kaikkialla ViVa on ollut mukana markkinoimassa Järviseutua. 

Mukana myös kaikki sloganit, joita hankkeessa on Järviseudun markkinointiin käytetty. 
Lisäksi käytettiin kuntien omia sloganeita.

"Etelä-Pohjanmaan Järviseutu – 
Hirsi- ja puutuoteteollisuuden 

edelläkävijä"

"Etelä-Pohjanmaan Järviseutu – 
Monipuolinen rakennusteollisuuden 

osaaja ja työllistäjä."

"Järvi-Pohjanmaa – vahvaa 
rakennusteollisuuden osaamista."

"Duunit ja opiskelut – Tulevaisuus on 
Etelä-Pohjanmaan Järviseudulla." 

"Elä laadukasta elämää keskellä kauneinta 
Etelä-Pohjanmaan Järviseutua." 

"Täällä on tilaa asua ja elää, nauti ja koe 
luonnon kauneus, tilaa yrittää ja kehittyä, 

monipuoliset mahdollisuudet harrastaa, 
tervetuloa käymään ja viihtymään."

"Matkailutapahtumissa 
Järviseutua markkinoitiin 

Kraatterijärven ihmeet -brändillä." 

"Vireä ja vahva 
Järviseutu"

"Luonto liikuttaa -sloganilla  
markkinoitiin 

alueen patikkareittejä."
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Uuden innovointi | Vetovoiman lisääminen yhteistyöllä 

Uuden tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen 

Uusien tapahtumien suunnittelu innovointitilaisuuksissa oli määritelty yhdeksi ViVa-hankkeen toi-

menpiteistä, joiden avulla alueen vetovoimaa pyritään lisäämään. Hanke järjesti helmikuussa 2017 

Maakuntakorkeakoulun kanssa Ideoi tapahtuma -työpajan, jonka tavoitteena oli innovoida yhdessä 

Järviseudun näkyvyyttä ja vetovoimaa lisääviä tapahtumia, jotka voitaisiin toteuttaa yhteisvoimin 

eri toimijoiden kanssa yli kuntarajojen. Työpajan jälkeen tapahtumaideoiden toteutettavuus kartoi-

tettiin, ja päädyttiin koko Järviseudun alueella järjestettävään lähiruokatapahtumaan.  

Lähiruokapäivän ydinajatuksena oli, että tiloilla olisi avoimet ovet ja ihmiset pääsisivät tutustumaan 

niihin, mutta teeman ympärille annettiin mahdollisuus myös rakentaa esimerkiksi erilaisia pop up -

tempauksia. Tavoitteena oli tehdä alueen lähiruokatarjontaa ja tuottajia tunnetuksi niin paikallisten, 

matkailijoiden kuin kesäasukkaidenkin keskuudessa koko Järviseudun alueella. Kasvun ihmeiksi ni-

mettyyn tapahtumaan saatiin mukaan yhteensä 16 käyntikohdetta, jotka pitivät sisällään 26 eri toi-

mijatahoa. Käyntikohteista laadittiin kartta, joka toimi samalla tapahtuman esitteenä. Tapahtuma 

päätettiin järjestää samana päivänä valtakunnallisen Avoimet kylät -tapahtuman kanssa, osittain 

jotta saataisiin viestittyä lähiruokapäivästä tehokkaammin, mutta myös koska tapahtumamme sopi 

temaattisesti hyvin yhteen Avoimien kylien kanssa.  

Lähiruokapäivässä mukana olleiden tilojen, ra-

vintoloiden ja muiden tahojen palaute tapahtu-

masta oli pääosin hyvää ja suurin osa koki, että 

vastaavanlainen tapahtuma kannattaisi järjestää 

jatkossakin. Vaikka tapahtumasta viestittiinkin 

paljon hankkeen toimesta, vaikutti mukana ollei-

den tahojen oma aktiivisuus selvästi siihen, 

kuinka onnistuneeksi päivä koettiin ja kuinka pal-

jon kohteessa oli kävijöitä. Parhaimmillaan joilla-

kin tiloilla oli ollut 100–150 kävijää neljän tunnin 

aikana, ja erityisesti lapsiperheiden kerrottiin ol-

leen liikkeellä. Kehitysehdotuksina järjestäjät 

mainitsivat mm. ajankohdan miettimisen uudelleen, tapahtuman kasvattamisen ja sen, että tapah-

tumasta voisi mahdollisuuksien mukaan viestiä esimerkiksi radiossa.  

 

Etätyön edistäminen maaseudulla 

Yhtenä hankkeen teemana oli hankesuunnitelman mukaan pohtia uusia tapoja tehdä töitä maaseu-

dulla ja selvittää, miten alue voi edistää työn tekemistä etänä ja verkon kautta. Koska kaupallisten 

toimistohotellien tai vastaavien perustaminen ei tule kysymykseen hankkeen toiminnalla, asiaa lä-

hestyttiin miettimällä ratkaisuja jo olemassa olevilla puitteilla. Eräässä hankkeen ohjausryhmän ko-

kouksessa käytiin keskustelua mahdollisuudesta hyödyntää kylätaloja ja kirjastoja etätyöskentelyti-

loina. Kirjastot sijaitsevat usein kuntien keskustoissa ja ovat käytössä ja lämmitettyinä ympäri vuo-

den. Kirjastotilojen hyödyntäminen työskentely- ja tapaamistiloina oli ajankohtainen kysymys siinä-

kin mielessä, että itsepalvelukirjastoja alettiin juuri ottaa käyttöön Järviseudun kunnissa.  

Kuva 3 Kasvun ihmeet -tapahtuman logoon haettiin yh-
tenäisyyttä matkailutoimijoiden käyttämän Kraatterijär-
ven ihmeet -logon kanssa 
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Järviseudun alueen kirjastot eivät olleet tietoisesti tarjonneet tilojaan työskentelytiloiksi, mutta pi-

tivät ideaa erittäin hyvänä jo tilojen monipuolisen käytönkin vuoksi. Pääkaupunkiseudulla puoles-

taan on jo tehty työtä kirjastojen hyödyntämiseen etätyötiloina, joten mallia ja opastusta päätettiin 

hakea sieltä. Asian parissa paljon töitä tehnyt asiantuntija piti sparrauspäivän kirjastojen henkilö-

kunnalle, jotta he voivat itse kartoittaa omien tilojensa soveltuvuutta työskentely- ja tapaamistiloiksi 

sekä kysyä alueen asukkaiden tarpeita paikallisissa työpajoissa. ViVa-hanke järjesti yhdessä Lappa-

järven kirjaston kanssa Kirjastot työskentely- ja tapaamistiloina -työpajan Lappajärvellä maalis-

kuussa 2017. Tarkoituksena oli pohtia mm. sitä, millaisille työskentely- ja tapaamistiloille alueella on 

tarvetta, ja kuinka kirjastot voisivat osaltaan vastata tähän kysyntään.  

Työpajan ja muissa kirjastoissa tehtyjen kyselyjen mukaan kirjas-

tot voisivat melko pienillä panostuksilla parantaa työskentely- ja 

tapaamistilojaan. Tarjoamalla maksuttomia työpisteitä, kokousti-

loja ja mahdollistamalla vaikkapa Skype-tapaamisia kirjastot pys-

tyvät edistämään kaikille avoimia etätyömahdollisuuksia. Ennen 

kaikkea tarvitaan kuitenkin asenneilmapiirin muuttumista ja etä-

työn arkipäiväistymistä maaseudulla, sillä teknologiset valmiudet 

ovat jo olemassa. Työn uudet muodot, kuten etätyö, voivat tar-

jota maaseudulle paljon uusia mahdollisuuksia. Etätyön eduista 

pitäisikin viestiä enemmän, jotta niiden suosio kasvaisi myös 

maaseudulla. 

 

 

 

Luonto liikuttaa -yhteistyökokeilu 

Luonto on mainittu Järviseudun vetovoimatekijöiden ykköseksi useissa eri yhteyksissä, ja sen pa-

rempi esille tuominen on koettu tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Alueella sijaitsevista merkityistä pa-

tikkareiteistä ja luontokohteista tiedottaminen on yksi konkreettinen keino tuoda esille luontoa ja 

kannustaa sekä asukkaita että vierailijoita tutustumaan siihen. Niinpä ViVa ja Elinvoimaa kuntiin -

Kuva 4 Julkisia etätyötiloja voitaisiin edistää suhteellisen pienillä panostuksilla, jos niille on kysyntää. Mallia voidaan 
ottaa vaikka pääkaupunkiseudun kirjastojen kevyemmistä ratkaisuista (kuvassa). 

Asukkaiden toiveita  

etätyötiloille   

 Työpisteitä, joissa on 

tulostin ja skanneri 

 Tiloja joissa kokoustaa 

tai tavata asiakkaita tai 

yhteistyökumppaneita 

 Skype-tila 

 Sähköinen varausjärjes-

telmä puhelimen ja 

sähköpostin rinnalle 
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hanke päättivät koota yhdessä kuntien vapaa-aikatoimien ja järjestöjen kanssa karttaesitteen Järvi-

seudun patikkareiteistä ja muista merkittävistä luontokohteista sekä teemaan liittyvistä tapahtu-

mista. Reittejä markkinoitiin mm. Pytinki-messuilla Seinäjoella, Kotimaan Matkamessuilla Tampe-

reella ja Järviseudun kesätapahtumissa.  

Luonto liikuttaa oli samalla yhteistyökokeilu, jolla kannustettiin Järviseudun kuntien vapaa-ajan oh-

jaajat ja järjestöt yhteistyöhön. Jokaisella kunnalla ja järjestöllä on vahvuuksia, monipuolista osaa-

mista, ideoita ja resursseja joita kannattaa hyödyntää ja jakaa yli kuntarajojen. Yhteistyöllä saamme 

markkinavoimaa ja asukkaat retkeilemään myös naapurikuntien luontokohteissa. Vastaava kunta-

rajat ylittävä karttaesite saa jatkoa järjestöjen ja kuntien vapaa-ajan ohjaajien vetovastuulla, joten 

kokeilu saavutti myös siltä osin tavoitteensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. aikataulu 

ViVa-hankkeen alkuperäinen aikataulu oli 7.6.2016–31.12.2017, mutta hankkeelle saatiin jatkoaikaa 

31.7.2018 asti.  

c. resurssit 

Hankkeen vastuuhenkilönä toimi Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Vesa Alanko-

Luopa ja kokoaikaisena työntekijänä yhteyspäällikkö Emilia Etula.  

d. toteutuksen organisaatio 

Hankkeen hallinnoijana toimi paikallinen elinkeinoyhtiö Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy (JPYP).  

Hankkeen toteutusta seurasi ohjausryhmä, johon kuuluivat Mervi Niemi-Huhdanpää, Aisapari ry; 

Päivi Kultalahti, Aisapari ry; Eeva Arpala, Aisapari ry; Esa Isosaari, Etelä-Pohjanmaan ELY; Juha Viita-

saari, Soinin kunta; Stefan Sundberg, Soinin kunta; Seija Ojajärvi, Kuudestaan ry; Vesa Alanko-Luopa, 

JPYP Oy. 

Kuva 5 Luonto liikuttaa -karttaesite sai paljon kiitosta kuntalaisilta. 
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e. kustannukset ja rahoitus 

Hanke sai rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020. Rahoituk-

sesta 89 % tuli Aisapari ry:ltä ja Kuudestaan ry:ltä. Kuntarahoituksen osuus julkisesta rahoituksesta 

oli 20 % ja yksityisen rahoituksen osuus 11 %. Hankkeen kustannusarvio oli yhteensä 133.330 €. 

f. raportointi ja seuranta 

Hankkeen toteutumisesta on raportoitu hankepäätöksessä edellytetyllä tavalla ja aikataululla mak-

satushakemusten yhteydessä sekä toimittamalla vuosittaiset seurantatiedot Hyrrä-asiointipalve-

luun. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui yhteensä viisi kertaa. 

g. toteutusoletukset ja riskit 

ViVa-hankkeen riskeiksi nähtiin alueen toimijoiden mukaan saaminen yhteiseen vetovoiman kehit-

tämiseen sekä taloudelliset rajoitteet, joita kuntien tiukka talous tuo toimintojen kehittämiseen.  

4.3 Yhteistyökumppanit 

Toimenpiteitä on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti yhteispelillä eri tahojen kanssa.  

Yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Järviseudun kunnat, yrittäjäyhdistykset, Kraatterijärven toi-

mijat ry, Alucenter-alumiiniverkosto, Maakuntakorkeakoulu, MTK, Järviseudun kirjastot, 4H-yhdis-

tykset, kyläyhdistykset, kolmannen sektorin toimijat, Aisapari ry, Järviseudun ammatti-instituutti, 

Kestävät kylät -hanke, Paikallistuntijat -hanke, Kylille-hanke ja Elinvoimaa kuntiin -hanke.  

4.4 Tulokset ja vaikutukset 

Hankkeessa on kerätty tietoa alueen vetovoimaan liittyvistä tekijöistä ja tietoa on pyritty jakamaan 

laajasti, jotta sitä voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää käytännössä. Hankevetäjän iloksi 

tietoa vastaanotettiin kiinnostuneena, ja joihinkin siitä kumpuaviin toimenpidesuosituksiin myös 

tartuttiin. Järviseudun markkinointi ei ole varsinaisesti kenenkään vastuulla, joten hankkeen 

suoma lisäresurssi mahdollisti alueelle näkyvyyttä, joka ei muuten olisi todennäköisesti toteutu-

nut.  

ViVa on ollut mukana järjestämässä tapahtumia, työpajoja ja kokeiluja, jotka osaltaan virkistävät 

alueen elinvoimaa. Hankkeella on ollut hyvä kokeilla esimerkiksi uusia tapahtumia ja markkinoin-

nin keinoja, joista hyväksi todettuja voidaan toistaa myös jatkossa. Esimerkiksi osallistuminen Finn-

Build- ja Alihankintamessuille saavat jatkoa hankkeen jälkeen yritysten vetovastuulla, ja varusmies-

ten teemapäiville menemistä käsitellään jatkossa Hoiskontie 25 koulutustyöryhmässä.  

Yhteistyötä yli kuntarajojen on pyritty vahvistamaan yhdessä tekemisen 

kautta, ja eri toimijoiden osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin on ollut 

onnistumisen edellytys. Yhteistyön onnistuminen on vaatinut ainakin sen, 

että toimenpiteet on valittu tarkoin ja siten, että niistä koituva hyöty kul-

lekin osallistujalle on tuotu mahdollisimman selkeästi esille. Lisäksi on ol-

lut tärkeää, että hankevetäjä mahdollisen työparinsa kanssa on ottanut 

selkeän vetovastuun kulloisestakin toimenpiteestä ja vienyt asioita mää-

rätietoisesti eteenpäin. Kiireiset yhteistyökumppanit ovat lähteneet pa-

remmin mukaan toimenpiteisiin, kun osallistuminen on tehty heille mah-

dollisimman helpoksi ja vaivattomaksi.  

Kuva 6 Näin voi käydä, kun alueen markkinointi  
ulospäin unohtuu. Visit Finlandin matkailijoille  
suunnatusta kartasta, johon saa ehdottaa oman  
alueensa käyntikohteita.  
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Kaiken kaikkiaan aluemarkkinoinnin ja vetovoiman lisäämiseen liittyvien toimenpiteiden mittaami-

nen heti hankkeen päätyttyä on vaikeaa, sillä työ ei yleensä tuo pikavoittoja. Näkyvyyden ja tun-

nettuuden kehittämisen tulee olla systemaattista ja jatkuvaa, eikä siitä ole alueiden välisessä ko-

vassa kilpailussa varaa jättäytyä pois. 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
. 
Järviseudun vahvuuksista ja vetovoimatekijöistä viestimistä tulisi jatkaa tulevaisuudessa suunnitel-

mallisesti, johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti. Imagon kehittäminen on jatkuvaa työtä, ja se tulisi 

nähdä kokonaisvaltaisen aluekehittämisen osana siten, että alueen kehittäminen on myös alueen 

imagon kehittämistä. Viestinnän ei kuitenkaan tulisi olla riippuvaista pelkästään väliaikaisista hank-

keista, vaan siihen on hyvä varata mahdollisuuksien mukaan omat resurssinsa.  

Kunnat voisivat panostaa esimerkiksi yhteiseen isompaan markkinointitempaukseen, digikampan-

jaan tai potentiaalisten paluumuuttajien kontaktointiin. Alueelle on syntynyt viime aikoina paljon 

lisää uusia työpaikkoja, joista tulisi tiedottaa tehokkaammin. Työvoiman rekrytointiin keskittyvä 

hanke palvelisi Järviseudun aluemarkkinointia nykyisessä tilanteessa, jossa töitä on hyvin tarjolla. 

Myös uutiskynnyksen ylittävät tapahtumat alueella pitäisi hyödyntää entistä paremmin, jotta pääs-

täisiin valtakunnallisiin medioihin.  

Kuntien tulee pyrkiä erottautumaan kilpailijoistaan korostaen jotakin omalaatuista erityispiirret-

tään. Paikallinen matkailuyrityksistä koostuva yhdistys Kraatterijärven toimijat on hyvä esimerkki 

siitä, kuinka valitaan haluttu tavoitemielikuva ja tehdään yhdessä töitä brändin tunnettuuden eteen. 

On keskityttävä erityisiin vahvuuksiin, ei yrittää tarjota kaikille kaikkea vailla yhtenäistä markkinoin-

tiviestintää. Esimerkiksi kotiseutu on asia, jonka kanssa muut kunnat eivät pysty kilpailemaan, joten 

alueelta poismuuttaneille suunnatun viestinnän tulee olla erilaista kuin muille ryhmille kohdenne-

tun viestinnän. Lisäksi on hyvä muistaa, että aluemarkkinointi myös vastaanottaa viestejä, ei vain 

lähetä niitä, sillä aluetta tulee kehittää kohderyhmien tarpeisiin. 

Ennen kaikkea meidät asukkaat täytyy saada puhumaan hyvää alueestamme, sillä suosittelijat ovat 

uskottavimpia viestinviejiä. Asukkaiden kertoessa kotipaikastaan he vaikuttavat muualla asuvien  

 

Vinkkejä Järviseudun markkinointiin 

 Alueen ja kuntien tulee pyrkiä erottautumaan kilpailijoistaan korostaen jotakin oma-

laatuista erityispiirrettään (esim. vahva rakennustuoteteollisuus, kotiseutu) 

 On keskityttävä erityisiin vahvuuksiin, ei yrittää tarjota kaikille kaikkea vailla yhtenäistä 

markkinointiviestintää  

 Imagon kehittäminen on jatkuvaa työtä ja Järviseudun vahvuuksista ja vetovoimateki-

jöistä viestimistä tulisi jatkaa tulevaisuudessa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti 

 Järviseudun kunnat voisivat panostaa yhteiseen isompaan markkinointitempaukseen, 

digikampanjaan tai potentiaalisten paluumuuttajien kontaktointiin sekä tarjolla ole-

vista työpaikoista tiedottamiseen 

 Asukasmarkkinointi jatkuu muuttopäätöksen jälkeenkin, ja myös vanhojen asukkaiden 

säilyttäminen on tärkeää. Asukkaat täytyy saada puhumaan hyvää alueestamme, sillä 

suosittelijat ovat uskottavimpia viestinviejiä. 

 




