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POKOY Ry: Kotimaan matkailun näkymät & mahdollisuudet Ylä-Pirkanmaalla 
yrittäjätilaisuus 11.3.2021  



Matkalla Suomen Sydämessä- hanke/verkosto

Ylä-Pirkanmaan kunnat Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat 

sekä Keuruu, Jämsä ja Orivesi aloittivat matkailumarkkinointiyhteistyön vuonna 
2013. Seitsemän vuoden aikana on tehty onnistunutta kansainvälistä 
matkailumarkkinointia: synnytetty uusi Sydänalue -konsepti, organisoitu 
messumatkoja Saksaan, Venäjälle ja Viroon sekä toteutettu kaikkien kuntien 
yhteinen matkailuesite Matkalla Suomen Sydämessä suomeksi, venäjäksi, 
saksaksi ja englanniksi. Myös yhteinen nelikielinen internet- sivusto on 
perustettu ja uudistettu verkoston aikana



Vuoden 2020-2021 periodi:

• Kaksivuotinen periodi helpottaa  käytännön toimia

• Toimiva ja käytännönläheinen rahoitusmalli: kunnat 50%  ja yritykset 50%

• toimiva verkosto kansainväliseen markkinointiin: pienellä panostuksella 

monipuolinen näkyvyys ja olemassa olevien verkostojen hyödyntäminen!

Yrityksiä tällä hetkellä mukana kunnista seuraavasti:

Juupajoki 2

Ruovesi 5

Virrat 7

Orivesi 3

Jämsä 4

Keuruu 10

Mänttä-Vilppula 13 kpl

Kaiken kaikkiaan verkostossa mukana 44 kpl yrityksiä



Toteutetut toimenpiteet 2020-2021:

Matkalla Suomen Sydämessä – esite ja yritysnäkyvyys
Matkalla Suomen Sydämessä -markkinointimateriaali  

-esitteen tarkistettu uusintapainos 2020, kieliversiot toteutettu: suomi (4000kpl), englanti 
(3500 kpl), saksa (3500 kpl) ja venäjä (3000 kpl) (painos yht. 14 000 kpl)  

- sähköiset esiteversiot (ISSUU) toteutettu kuntien ja yritysten käyttöön omille 
internetsivuille

- Esitteen uusintapainos 2021 juuri ilmestynyt:

- Kielten painotus ja painosmäärät: 

suomi              7 500 kpl

englanti          4 500 kpl

saksa               2 000 kpl

yhteensä        14 000 kpl



Toteutetut toimenpiteet 2020-2021:

Messu- ja myyntitapahtumiin osallistuminen 2020:

- Virossa TourEst 2020 7.2. - 9.2., 28 000 kävijää, 

joista 3000 matkailualan ammattilaisia, 500 näytteilleasettajaa 

32 maasta.

- Saksassa Fintouring yhteistyöllä Die f.re.e,München (kuvassa) 

19.-23.2.2020 (50-vuotisjuhlavuosi) 130.000 vierailijaa,

yli 1.300 näytteilleasettajaa 60 maasta

- ITB -Berlin peruuntui (olisi ollut yleisöpäivän edustus)

Vuosi 2021:

Covid-19 siirtänyt ja peruuttanut normirytmissä 

olleet kv.-messut



Digitaalinen näkyvyys:

- Travelling in the Heart of Finland- internet-sivusto:

v. 2019 uusittu ja visuaalisesti hyvä, yritystiedot löytyvät ominaan ja sisältävät mm. 
sosiaalisen median jakopainikkeet, joiden avulla on helppo jakaa sisältöä somessa. 
Sivustolla on myös oma tapahtumakalenteri- osio (näkyvissä ainakin 
päätapahtumat)

Sivusto toimii neljällä kielellä: http://www.visitheartfinland.fi/

- Facebook-sivusto:
https://www.facebook.com/VisitHeartFinland/

801 kansainvälistä tykkääjää

http://www.visitheartfinland.fi/
https://www.facebook.com/VisitHeartFinland/


Sähköinen kampanjointi:

Some-kampanjat:

- Rundreisen-sivustolla 2017 ja 2018 saksankieliset kampanjat

- Discover Finland kampanjat 2019 ja 2020 englanti ja saksa

- suunnitteilla tänäkin vuonna sähköinen kampanjointi, painotus kotimaisille 
matkailijoille suunnattu 

- Painotus jatkossa enemmän sähköiseen markkinointiin (vrt. mm. covid-vaikutus 
messuihin ja myyntitapahtumiin



Messu- ja myyntitapahtumiin osallistuminen:

Kansainvälisiin messu- ja myyntitapahtumiin osallistuminen vuonna  2019

- TourEst-messuilla Tallinnassa 
8.-10.2. 2019 Suomen yhteisosastolla, kävijämäärä  26 204

- Saksassa f.r.e.e München-messuilla Fintouring yhteistyöllä 20.-24.2., käv. 140 000 

- ITB-Berliinin yleisöpäiville Visit Tampereen osastolla 9.-10.3., 2019
n. 50 000 kävijää kahden yleisöpäivän aikana

-Venäjällä: esitejakelu + Matkalla Suomen sydämessä 

messuseinäkenäkyvyys Pietarin matkailumessuilla 

4.-6.10.2018 sekä 11.-12.5.2019

-Suomenkielinen esite oli jaossa myös 

Kotimaan matkailumessuilla Tampereella 12.-14.4. 2019



Haasteita ja kehittämistä:

Verkoston jatkuvuus:

• Hyvä pohja ja aloitettu työ, kannattaisi kehittää ja hakea lisää resurssia

• Verkoston painotus voimakkaasti markkinoinnillinen käytännön syistä, alun perin 

kaavailtu fyysinenkin verkottuminen jäänyt pienempään rooliin (vrt. myös Covid-19 vaikutus)

• Tuotekehityksessä olisi tarve suurempaan verkottumiseen (resurssipula)

• Alue on matkailullisesti mielenkiintoinen ja tarjoaa paljon hyviä aihioita: mm. luontomatkailu, 
taideteemat, teollinen perintö jne…. Kv. aspekti tärkeä!!! (Vrt. Visit Finland Heart of Finland-
alue…)

• Näihin voisi tehdä teemallista kehittämistä ja hakea resurssia ja sitten tuotteet markkinointiin 
”Sydän-myllyyn”.. Ja/tai tietysti muihinkin kanaviin.. Oma verkkokauppa?

• Yhteinen synergia ja laajan alueen yhteen puhaltaminen on kaikille win-win!!



Yhteystiedot:

Anni Inkiläinen

Tuottaja, matkailu- ja kaupunkimarkkinointi

+358 (0)44 300 2345

anni.inkilainen@taidekaupunki.fi

TAIDEKAUPUNKI | Mänttä-Vilppula

KIITOS!


