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Mikko Keinonen

Nimi on huono, jos sitä joutuu selittämään. 
Siksi Suomen suurin ajatushautomo hank-
keen nimenä on muutaman kerran kadut-

tanut, koska tuntuu, ettei sitä voi lausua ääneen, 
ellei sen taustaa selitä.

Nimen historia viittaa kevääseen 2016, jolloin 
myös koko hankkeen historia tavallaan alkoi. 
Tuolloin pidimme ilman erityistä hanketta muu-
taman 100 ideaa ja vähintään yksi hyvä -ideoin-
tipalaverin, joissa mietimme erilaisia toimia Hei-
näveden kehittämiseksi. 

Samana keväänä osallistuin ensimmäistä ker-
taa Suomen Yrittäjät ry:n Kunnallisjohdon semi-
naariin. Tuossa tilaisuudessa pääalustajat pu-
huivat yhteen ääneen yhteisöllisestä innovaatio-
työstä, ja heitä kuunnellessani mietin, että Hei-
nävedellä teimme jo valmiiksi asioita, joita vasta 
muualla neuvottiin tekemään.

Kun kerroin toiminnasta SY:n toimitusjohta-
jalle Mikael Pentikäiselle, tämä hymyili ja sa-

noi, että ”Heinävesi on hyvä paikka ajatella”. 
Mikaelin kommentti oli innostava, koska olin 

itsekin jo kauan ajatellut samaa, ja oli erityisen 
hienoa kuulla se vaikuttajapersoonan suusta. 
Tästä kehkeytyi villi ajatus, että jos koko Heinä-
vesi julistautuisi paikaksi, jossa on hyvä ajatella, 
sitä voisi hyvin nimittää Suomen suurimmaksi 
ajatushautomoksi.

Riippumatta siitä, miten toimiva Suomen suu-
rin ajatushautomo on hankkeen nimenä, sekä 

hanke että Heinävesi ovat olleet kuluneen parin 
vuoden aikana erinomainen alusta monipuoli-
selle ajatustyölle. Tietoa ja ideoita on välitetty, le-
vitetty ja synnytetty, eivätkä kaikki ajatukset ole 
jääneet vain hautomisen tasolle. 

Hankkeen aikana järjestettiin neljä seminaa-
ria, joiden aikana kuultiin yhteensä pariakym-
mentä huippuasiantuntijaa. Keskustelua riitti 
usein pikkutunneille saakka, ja seminaareista 
sekä alustajat että yleisö lähtivät tyytyväisinä ja 
inspiroituneina. 

100 ideaa ja vähintään yksi hyvä -työpajat ve-
tivät toistasataa ihmistä ja yhteisten asioiden ää-
reen saatiin paljon sellaisia kuntalaisia, joita ei 
ole noissa ympyröissä aiemmin nähty. Ideointi 
synnytti yhden uuden tapahtuman ja muutamia 
erillisiä tempauksia ja kertyneessä ideapankissa 
riittää toteutettavaa vuosiksi ja useille eri tahoil-
le – sekä kunnalle että eri järjestöille.

Hanke synnytti myös jatkohankkeita ja uut-
ta yhteistyötä. Suomen suurin ajatushautomo 
-hankkeella oli ainakin välillinen vaikutus kah-
den uuden yhdistyksen syntyyn, minkä lisäksi 
projektissa syntyneitä ajatuksia toteutetaan jo 
nyt yhdessä yritysryhmähankkeessa ja lähitule-
vaisuudessa useissa yhdistyspohjaisissa projek-
teissa, jos vain rahoitus järjestyy.

Suomen suurin ajatushautomo -hankkeen toi-
minta vaikutti osaltaan myös siihen, että Heinä-
veden Yrittäjät sai Suomen Yrittäjät ry:ltä vuoden 
2018 parhaan paikallisosaston tittelin. Sen an-
siosta luomamme toimintamallit alkoivat kiin-
nostaa myös Heinäveden ulkopuolella. Pisim-
mälle kiinnostuksen vei Mikkelin Yrittäjät ry, 
joka tilasi paikkakunnalleen vastaavan hanke-
suunnitelman. Siellä leader-hakemus ei tuotta-
nut rahoitusta, mutta ajatus jäi itämään.

Hankkeita kritisoidaan usein, että ne ovat ole-
massa vain hankkeen vuoksi eivätkä niistä 

hyödy muut kuin palkkaa nostava hankevetäjä. 
Valitettavan usein tämä käsitys myös pitää paik-
kansa. 

Suomen suurin ajatushautomo oli kuitenkin 
enemmän, ja sen synnyttämät ajatukset ja toi-
minta elävät toivottavasti vielä vuosia hankkeen 
jälkeenkin. Ei tietysti ole edes toivottavaa, että 
kaikki ideat toteutuvat, eikä kaikkia kannata 
edes muistaa, mutta tulevissakin hankkeissa on 
hyvä ainakin nämä kaksi periaatetta:

Yksittäinen hanke harvoin riittää kannattavan 
toiminnan synnyttämiseen. Hankkeet ja niihin 
tarjolla oleva rahoitus ovat erinomaisia työka-
luja kehittämistyössä, mutta pysyvien tulosten 
saaminen vaatii usein myös jatkohankkeita ja 
jatkojatkohankkeita.

Vaikka hankkeet ovat hyvä työkalu, niiden ei 
pidä antaa kahlita ajattelua. Projektiajattelusta 
pitää päästä prosessiajatteluun.

Kirjoittaja on Suomen suurin ajatushautomo -projektin hankevas-
taava.
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Yrittäjäjärjestön ensisijainen tehtävä on edis-
tää paikallisten yrittäjien asemaa. Tämä ei 
kuitenkaan ole rajoittava tekijä, vaan kos-

kettaa itse asiassa koko kunnan toimintaa ja kun-
talaisten hyvinvointia.

Paikalliset yritykset ovat nimittäin olennainen 
osa kunnan palvelurakennetta ja ratkaiseva teki-
jä kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin kannalta. 
Kun yritykset voivat hyvin, kuntakin voi hyvin 
ja päinvastoin.

Yrittäjät ovat myös merkittävä tietolähde. Yrit-
täjien joukossa on monen alan asiantuntijoita, ja 
siksi heitä on hyvä kuulla, kun käsitellään yhtei-
siä asioita. Usein törmää stereotyyppiseen, nega-
tiiviseen käsitykseen, että yrittäjät ajavat vain so-
keasti yrityksensä ja yrityksen omistajien lyhyt-
näköistä etua. Varsinkaan pienen paikkakunnan 
pienryittäjiin tämä käsitys ei kuitenkaan sovi, 
koska palveluyrityksen pyörittäminen esimer-
kiksi Heinäveden kokoisella paikkakunnalla on 
monelle yrittäjälle enemmän kutsumus kuin ta-
loudellinen etu.

Edellä mainituista syistä on luonnollista, että 
yrittäjät ottavat aktiivisen roolin myös julki-

sessa keskustelussa. Näin Heinäveden Yrittäjät 
ry on tehnytkin, mistä Suomen suurin ajatus-
hautomo -hanke on näkyvä esimerkki.

Yrittäjien aktiivinen rooli on herättänyt myös 
hajanaista kritiikkiä. Tämä kielii ainakin siitä, 
että moni ymmärtää yrittäjän roolin vielä aivan 
liian kapeasti. Toisaalta taustalla on myös huoli 
vanhojen valtarakenteiden murtumisesta. Vaik-
ka Heinävesi on ollut poliittisesti moniarvoi-
nen eikä valtuustossa ole ollut monelle saman-
kokoiselle kunnalle tyypillistä yksipuoluejärjes-
telmää, asioita on vuosikymmenien ajan sovittu 
pienissä piireissä suljettujen ovien takana. 

Sosiaalinen media ja uudet viestimet ovat kui-
tenkin laajentaneet keskustelun mahdollisuuk-
sia ja äkkiä osallistuminen julkiseen keskuste-
luun on tullut mahdollisesti ainakin teoriassa 
lähes kaikille. Tämä on synnyttänyt kansalais-
liikkeitä ja tuonut keskusteluun uusia sävyjä ja 
näkökulmia ja päätösten ja toiminnan pohjaksi 
lisää tietoa. Suurimmalle osalle kuntalaisia, vi-
ranhaltijoita ja myös päättäjiä tämä on tervetul-
lut uudistus, mutta on myös niitä, jotka koke-
vat asemansa uudessa järjestelmässä uhatuksi. 
On niitä, joita ärsyttää, kun kuntalaiset puuttu-
vat kunnan asioihin, ja heidän näkökulmastaan 
myös aktiivinen yrittäjäjärjestö on kuviossa epä-
toivottu lisäosa.

Onneksi yhteiskunta kuitenkin moniarvois-
tuu ja keskustelukulttuuri paranee. Yhteisistä 
asioista pitää voida puhua julkisesti.

Taustaa: Yhteisistä asioista  
pitää puhua julkisesti

Suomen suurin ajatushautomo -hanke alkoi 
Ajatusvalamo 2018 -seminaarilla Valamossa 
13.–14. huhtikuuta 2018. Seminaarin aiheena 

oli sosiaali- ja terveyspalvelut eli sote. 
Sote oli varsinkin tuolloin kuuma kysymys 

paikkakunnalla, koska Heinävesi oli vuoden 
2017 alussa liittynyt Pohjois-Karjalan alueen yh-
teiseen sote-järjestelmään Siun soteen. 

Yrittäjäjärjestö otti aktiivinen roolin sote-kes-
kustelussa jo ennen Suomen suurin ajatushauto-
mo -hanketta, koska Siun soteen liittyminen vai-
kutti merkittävästi myös monen yrityksen tomin-
taan. Heinävedellä on useita sote-alan yrityksiä, 
kuten palvelukeskus Leväniemi, yksityinen hoi-
tokoti Johanneskoti sekä monia yhden hengen 
yrityksiä. Lisäksi myös paikalliset taksiyritykset 
myyvät palveluitaan Siun sotelle. 

Siun soten kanssa oli yrittäjillä ongelmia var-
sinkin alkuvaiheessa: Siun sote ei pitänyt kiinni 
laskujen maksuajoista, ja sopimuskäytännöt oli-
vat epäselviä ja pienyrittäjien kannalta epäreiluja 
ja suorastaan mahdottomia. Yrittäjäjärjestö alkoi 
kerätä sote-yrittäjiä yhteen jo alkuvuodesta 2017, 
seurasi tilannetta ja vei viestiä eteenpäin kun-
nassa. 

Osittain tästä syystä Heinäveden Yrittäji-
en hallituksen jäsen, sitoutumattomien valtuu-

tettu Mikko Keinonen teki maaliskuussa 2017 
valtuustoaloitteen, jossa otettiin kantaa kunnan 
maksuaikatauluihin. Aloitteen esitys oli, että 
kunnan pitäisi ottaa linjakseen maksaa ostolas-
kunsa mahdollisimman nopeasti, mielellään 
viikon maksuajalla ja pitää osaltaan huoli, että 
myös alueellisissa yhteisorganisaatioissa (kuten 
Siun sote) maksuaikojen ei anneta venyä, kuten 
nykyään varsinkin isoissa kaupungeissa ja yri-
tyksissä on tapana.

Yrittäjäjärjestön rooli sote-keskustelussa ei 
kuitenkaan rajoittunut vain yrittäjiin. Syksyllä 
2017 Heinäveden Yrittäjät ry järjesti kaikille kun-

Kuuma sote-kysymys
Siun soten edustajat Leena Korhonen, Eija Rieppo, Ilkka Pirskanen ja Antti Turunen Mervi Hokan tentissä.

Johanneskodin yrittäjä Matti Vihma esitti huolen-
sa Siun soten hankintapolitiikasta.



10
0 I

DE
AA

 – 
ja 

vä
hin

tä
än

 yk
si 

hy
vä

100 IDEAA – ja vähintään yksi hyvä
6 7

talaisille suunnatun sote-illan, joka palveli kaik-
kia Siun soten palveluiden käyttäjiä – eli käytän-
nössä kaikkia kuntalaisia. 

Huolellisesti pohjustettuun keskustelutilai-
suuteen saatiin kutsuttuina koko Siun soten ope-
ratiivinen johto eli toimitusjohtaja Ilkka Pirska-
nen sekä toimialajajohtajat Leena Korhonen, Eija 
Rieppo ja Antti Turunen. 

Iltaa varten koottiin joukko Siun sotea koske-
via kysymyksiä, joissa otettiin kantaa sekä hur-
jimpiin huhuihin että konkreettisiin ongelmiin. 
Selkeillä kysymyksillä ja avoimella keskustelulla 
rauhoitettiin monelta osin tilannetta ja katkais-
tiin siivet pahimmilta huhuilta, kuten käsityk-
seltä, että Heinävedeltä lakkautetaan koko ter-
veyskekus.

Yksi olennainen asia oli, että kysymyksiä ke-
rättiin useamman viikon ajan etukäteen ja ne 
myös lähetettiin ennakkoon Siun soten edusta-
jille. Tällä varmistettiin, että edustajat pystyivät 
kaivamaan tietoa ja antamaan kysymyksiin sel-
keitä vastauksia. Keskustelun tarkoitus oli siis ai-
dosti jakaa tietoa, ei vain painaa viranhaltijoita 
seinää vasten.

Valmiiden kysymysten lisäksi oli runsaas-
ti aikaa myös yleisökeskustelulle, ja keskuste-
lun alussa painotettiin, että tässä tilaisuudessa 
on tarkoitus tuoda esiin kaikki, mikä mieltä pai-
naa. Periaatteeksi todettiin, että tilaisuus on epä-
onnistunut, jos sen päätyttyä joku sanoo ovella, 
että ”meinasin sanoa”. 

Yleisökysymyksiä tulikin paljon, mikä oli ar-
vokasta myös Siun soten edustajille. Isossa, yli 
7000 ihmisen organisaatiossa, matka asiakkai-
den ja toteuttavan tason henkilökunnan tasolla 
ylimpään johtoon on moniportainen ja tällä mat-
kalla viestit ehtivät suodattua ja muuttua mo-
neen kertaan.

Sote-ilta veti Otto Kotilaisen kouluun n. 130 
ihmistä, ja tilaisuus kesti 2,5 tuntia. Keskustelu 
oli asiallista, mutta suoraa. 

Keskustelu myös videoitiin ja julkaistiin ko-
konaisuudessaan Heinäveden Yrittäjien YouTu-
be-kanavalla niin, että kukin aihelue oli leikattu 
erilliseksi videoklipiksi.

Ajatusvalamo 2018
Suomen suurin ajatushautomo -hankkeen 

alettua Heinäveden Yrittäjät ry jatkoi so-
te-keskustelua huhtikuussa 2018 Ajatusvala-

mo-seminaarissa. Seminaari oli suunnattu koko 
Itä-Suomen alueen yrittäjille, kuntapäättäjille ja 
järjestötoimijoille. 

Ajatusvalamo-seminaarissa näkökulma so-
teen oli aiempaa keskustelua laajempi ja ongel-
makeskeisen keskustelun sijaan pyrittiin löytä-
mään myös uusia näkökulmia ja mahdollisuuk-
sia alan yrittämiseen. 

Seminaarissa kuultiin kaikkiaan kahdeksaa 
asiantuntijaa: Itä-Suomen yliopiston professori 
Eija Kärnä, Abbvie Oy viestintäpäällikkö Kati 
Nyman, Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirs-
kanen, Ylä-Savon soten valinnanvapauskokei-
lun projektipäällikkö Laura Vuorensola, Suo-
men Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäi-
nen, joukkorahoitusasiantuntija Kimmo Hok-
kanen, TESO ry:n puheenjohtaja Pekka Riihi-
mäki ja Suomen Luontaislääkinnän Keskuslii-
ton tiedottaja Tiina Öberg. Seminaari vietiin 
läpi talk show -periaatteella, ja sitä veti näytteli-
jä-juontaja Sami Kojonen.

Ajatusvalamo-seminaari oli kaksipäiväinen ja 

siihen osallistui yhteensä vähän yli 30 ihmistä. 
Seminaarin ilmapiiri oli avoin ja innovatiivinen 
ja keskustelu jatkui ensimmäisenä päivänä pit-
källe yli puolenyön ja myös seuraavana päivänä 
vilkkaana aamusta lähtien.

Toisena päivänä seminaarin jälkeen Mikael 
Pentikäinen sekä pari muuta seminaarivieras-
ta kiersi Heinäveden Yrittäjät ry:n hallituksen 
edustajien kanssa paikallisissa yrityksissä, mm. 
Leväniemen palvelukeskuksessa, joka on Heinä-
veden suurin työllistäjä.

Heinäveden Yrit-
täjät ry:n pu-
heenjohtaja Tuo-
mo Koponen lau-
sui alkusanat. 
Taustalla hanke-
vastaava Mikko 
Keinonen.

Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen vastaili 
yleisön suoriin kysymyksiin.

Sami Kojosen haastateltavana projektipäällikkö 
Laura Vuorensola.

Ajatusvalamo-seminaari keräsi paikalle noin 30 sote-asioista kiinnostunutta eri puolilta Itä-Suomea. La-
valla Sami Kojosen haastateltavana Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen.
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Sote-uudistus ja 
hyvinvointiyrittämisen 
tulevaisuus puhuttivat 
Valamossa
Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
murros uudistaa alan rakentei-
ta perusteellisesti. Muutos avaa 
valtavasti uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia, mutta siir-
tymäkaudella pienet yritykset 
ovat vaarassa jäädä jalkoihin. 

Näitä asioita pohdittiin kah-
den päivän ajan Valamossa 
Heinäveden Yrittäjät ry:n jär-
jestämässä Ajatusvalamo-semi-
naarissa. Paikalla oli yli 30 yrit-
täjää, kuntapäättäjää ja asian-
tuntijaa.

Kahdeksasta asiantuntija-
vieraasta kovimpaan prässiin 
joutui odotetusti Siun soten toi-
mitusjohtaja Ilkka Pirskanen. 
Sote-yhtiö on toiminut Poh-
jois-Karjalassa ja Heinävedellä 
vuoden 2017 alusta, ja tunteet 
ovat pinnassa.

”Tietenkään 7500 työntekijän 
ja 19 kuntaorganisaation liittä-
minen ei käy hetkessä”, Pirs-
kanen arvioi, ”se on kuitenkin 
selvää, että muutosta tarvittiin. 
Virheitä tulee väistämättä, mut-
ta niitä voi korjata. Sitä on han-
kala korjata, jos ajetaan päin 
seinää kääntämättä rattia.”

Kun Siun sote perustettiin, 
liitoskunnat määrittivät sille 
liian pienen budjetin, mikä on 
muun muassa pudottanut os-
topalvelujen kattohintoja. Pien-
yrittäjät kärsijät, mutta palve-
luntarjoajia on vielä riittänyt. 
Moni kuitenkin pelkää, että isot 
toimijat pitävät hintoja keino-

tekoisesti alhaalla pudottaak-
seen pienempiä. Ilkka Pirska-
nen mukaan Siun soten keinot 
ovat tässä tilanteessa kuitenkin 
vähissä. 

”Meitä rajoittaa hankintalaki, 
eikä se salli ostaa kalliimmalla 
esimerkiksi yritykseltä, joka on 
paikallisessa omistuksessa tai 
riittävän pieni.”

Myös Suomen Yrittäjät ry:n 
toimitusjohtaja Mikael Penti-
käinen esitti huolensa pienyrit-
täjien asemasta.

”On iso kysymys, miten tur-
vataan tilanne, jossa yrittäjä voi 

Sekä uhka että mahdollisuus

pärjätä, mutta toteutuu myös 
reilu kilpailu. Jos kynnys tulla 
alalle on liian korkea, kilpailu 
häviää.”

Toisaalta Pentikäinen muis-
tutti, että sote-uudistuksessa 
avautuu yli viiden miljardin lii-
ketoimintamahdollisuudet.

Myös TESO ry.n puheenjoh-
taja Pekka Riihimäki arvioi, 
että uusilla markkinoilla on ti-
laa kaikille: 

”Toivon, etteivät kunnat ul-
koistaisi kaikkea, vaan pitäisi-
vät joitakin palveluita. Sen li-
säksi pitäisi olla perheyrityksiä 
ja myös kansainvälisiä yrityk-
siä, joilla on hartioita investoi-
da.”

Myös Ylä-Savon soten va-
linnanvapauskokeilun projek-
tipäällikkö Laura Vuorensola 
kuulutti yhteistyötä:

”Yrittäjän kannattaa lukea 
lait läpi ja miettiä omaa roolia. 
On hyvä myös pohtia, kannat-
taako kavereiden kanssa lyödä 

hynttyyt yhteen, jotta olisi vä-
hän isompi ja vakuuttavampi 
toimimaan yhteistyössä isom-
pien kanssa.”

Abbvie Oy:n yhteiskunta-
suhdejohtaja Kati Nyman 
muistutti, että tärkeintä on 
hyvä hoito.

”Meillä on yhteiskuntana va-
raa huolehtia, että sairastava 
saa itselleen tehokkaimmat hoi-
tomuodot käyttöön.”

Sekä Kati Nyman että 
Itä-Suomen yliopiston profes-
sori Eija Kärnä kuuluttivat pal-
velumuotoilua, jossa toimintoja 
kehitetään asiakasta kuunnel-
len.

”Sote-uudistuksessa yrityk-
sillä on hyvä sauma lähteä in-
novoimaan ja miettimään pal-
veluja ja niiden laatua uusiksi”, 
Eija Kärnä pohti.

Myös joukkorahoitusasian-
tuntija Kimmo Hokkanen kan-
nusti ajattelemaan laatu edellä:

”Onkohan meillä oikeat mit-
tarit, kun mietimme vain, mitä 
kaikki maksaa? Voisi ennem-
minkin ajatella niin, että raha 
on mahdollistava tekijä eikä 
portinvartija, joka määrää, mitä 
voidaan tehdä ja mitä ei.”

Kaikki Ajatusvalamo-seminaa-
rin puheenvuorot ovat katsottavis-
sa kokonaisuudessaan osoitteessa: 
www.ajatusvalamo.net

Ajatusvalamo 2018 -seminaaria käsitellyt lehtijuttu Yrittäjä-lehdessä:

Suomen Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen osallistui 
Ajatusvalamo-seminaarin toiseen päivään.

Sami Kojosen tentissä Abbvie 
Oy:n yhteiskuntasuhdejohtaja 
Kati Nyman.

Seminaarin il-
taohjelmassa 
oli tutustumi-
nen Valamon 
Viiniherma-
niin. Isä And-
reasta kuun-
televat TESO 
ry:n puheen-
johtaja Pek-
ka Riihimäki, 
joukkorahoi-
tusasiantun-
tija Kimmo 
Hokkanen ja 
Heinäveden 
Yrittäjät ry:n 
puheenjohtaja 
Tuomo Kopo-
nen.
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MUISTIO 
 

Pohjois-Heinäveden matkailu- ja elinkeinoseminaari  
la 25.8.2018 klo 9-15 

Valamon luostari, kulttuurikeskuksen sali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pohjois-Heinäveden matkailun kehittämisse-
minaari kokosi Valamon luostariin viitisen-
kymmentä alueen matkailun ja elinkeinotoi-

minnan keittämisestä kiinnostunutta heinävete-
läistä ja muualta Suomesta tullutta seminaarivi-
erasta. 

Seminaarin lähtökohta oli kysymys Palokin 
koskien vapauttamisesta, mutta tapahtumassa 
puhuttiin Pohjois-Heinäveden matkailun kehit-
tämisestä myös huomattavasti laajemmin. 

Liitteessä 1 on Jonne Postin tekemä seminaa-
rimuistio.

Seminaarissa alustivat tietokirjailija Ari Turu-
nen ja professori Juha Pentikäinen.

Ari Turusen aiheena oli desktop-tutkimus sii-
tä, kuinka eri puolilla maailmaa olevat suuret 
järvialueet markkinoivat itseään netissä. Ari Tu-
rusen esitys on kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Juha Pentikäinen puhui Heinäveden muinais-
paikoista ja niiden potentiaalista matkailun kan-
nalta. Hänen alustustaan täydensi Heinäveden 
Muinaisseura ry:n puheenjohtaja Mikko Keino-
nen.

Suomen suurin ajatushautomo -hankkeen toi-
sessa Ajatusvalamo-seminaarissa jatkettiin 
siitä, mihin vuotta aiemmin Pohjois-Heinä-

veden matkailun kehittämisseminaarissa jäätiin. 
Aiheena oli siis matkailu, ja tällä kertaa näkökul-
ma oli Itä-Suomen laajuinen. Järjestelyihin osal-
listui myös kansalaisliike Pro Heinävesi.

Heinäkuun Ajatusvalamo-seminaarin asian-
tuntijavieraina Itä-Suomen yliopiston matkailun 
ja markkinoinnin tutkimusyksikön tutkimusjoh-
taja Juho Pesonen, mikkeliläinen hotelliyrittäjä 
Kati Häkkinen, Ilomantsin matkailuyhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Eero Tuomisto sekä oulu-
lainen muusikko ja innovaattori Jukka Takalo, 
jonka ansiolistaan kuuluu mm. maailmanlaajui-
seksi ilmiöksi kasvaneiden ilmakitaran MM-ki-
sojen alkuperäisidea.

Rohkeutta tarvitaan
Kati Häkkinen kertoi alustuksessaan omasta yri-
tyksestään Aava Resortista. Se on Thaimaassa si-
jaitseva hotelli-kylpylä, jonka Häkkinen perusti 
ex-miehensä kanssa 12 vuotta sitten. Idea syn-
tyi, kun pariskunta löysi ”maailman kauneim-
man hiekkarannan”, joka sijaitsi meren rannal-
la kaukana turistikeskittymistä. Tästä syntyi aja-
tus perustaa hotelli, ja pariskunta alkoi selvittää 
tonttihintoja, lupapolitiikkaa ja muita käytännön 
asioita. Kun esteet saatiin raivattua Kati Häkki-
nen ryhtyi silloisen miehensä kanssa hotelliyrit-
täjäksi vailla minkäänlaista kokemusta hotelli-
yrittämisestä. 

Nyt, 12 vuotta myöhemmin, Aava Resort on 
saanut useaan kertaan Thaimaan parhaan hotel-
lin palkinnon, minkä lisäksi se on kilpaillut jopa 
maailman parhaan hotellin tittelistä. Aava Re-
sortin ympärille on niin ikään kehittynyt muu-
takin matkailuliiketoimintaa alueelle, missä ei 
aiemmin ollut mitään.

Kati Häkkinen korosti omassa puheenvuoros-
saan rohkeutta lähteä yrittämään ja kritisoi suo-
malaista tapaa saada kaikki täydellisen valmiik-
si, ennen kuin mitään yritetään myydä. Hän ker-
toi muun muassa myyneensä huonevarauksia jo 
silloin, kun hotelli oli vielä rakennusvaiheessa. 

Ajatusvalamo 2019

Pohjois-Heinäveden matkailun 
kehittämisseminaari

Kati Häkkinen perusti 12 vuotta sitten Thaimaahan 
Aava Resortin, ja nyt se on yksi maailman arvoste-
tuimmista hotelleista.

Palokin koskien vapauttminen olisi jättipotti Hei-
nävedelle, mutta hintakin on kova, arvioiden mu-
kaan noin 60 miljoonaa.

Jukka Takalo ideoi Ouluun vuonna 1996 Ilmakita-
ran MM-kisat. Pienestä tapahtumasta on kasva-
nut sittemmin massatapahtuma, johon tulee osal-
listujia ympäri maailmaa. Moni näistä on ilmaki-
taran soiton ammattilainen.

Pohjois-Heinäveden matkailun kehittäminen kiinnosti noin 50:tä ihmistä.
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100 ideaa ja 
vähintään yksi 
hyvä -seminaari
100 ideaa ja vähintään yksi hyvä -työpajojen 

tuloksia koottiin ja vietiin pitemmälle kaksi-
päiväisessä 100 ideaa ja vähintään yksi hyvä 

-seminaarissa 29.–30. maaliskuuta. 
Seminaari koostui kahdesta nelituntisesta ses-

siosta. Perjantaina klo 14–18 oli seminaari-istun-
to, jossa pääpaino oli asiantuntija-alustuksissa 
ja alustavassa keskustelussa. Asiantuntijavierai-
na oli Yhteismaa ry:n ja Mesenaatti.me-palvelun 
edustaja Tanja Jänicke, Rautalammin Yrittäjät 
ry:n puheenjohtaja ja Rautalampilehden päätoi-
mittaja Marita Leskinen sekä Osuuskunta Ehta 
Rahan joukkorahoitusasiantuntija Kimmo Hok-
kanen. Näistä kukin kertoi esimerkkejä ja koke-
muksia erilaisista yhteisöhankkeista ja vastaili 
kysymyksiin.

Alustusten jälkeen pohdittiin myös alustavas-
ti, mitä esille tulleista ideoista voisi hyödyntää 
Heinävedellä. Varsinkin Yhteismaa ry:n tempa-
ukset, kuten Illallinen taivasalla ja Sauna day, 
saivat innostuneen vastaanoton. 

Osanottajia seminaarissa oli parikymmentä, 
ja joukossa oli yrittäjiä, kuntapäättäjiä ja johtavia 
virkamiehiä sekä muita aktiivisia kuntalaisia.

Tuumasta toimeen
Seminaari jatkui launtaina klo 10–14 työpaja-
tyyppisellä keskustelulla, jossa kerrattiin edelli-
sen päivän antia ja mietittiin, mitä ideoista voisi 
hyödyntää ja miten. 

Keskustelu oli tarkoituksellisesti ajoitettu seu-
raavaksi päiväksi, jotta ideoita ehti muhittaa yön 
yli.

Ensimmäisen päivän ideoista kiinnosti erityi-
sesti Helsingissä toteutettu sauna day eli päivä, 
jolloin yksityiset lämmittivät saunojaan ja avasi-
vat niitä satunnaisille vieraille. Vastaava päätet-
tiin järjestää myös Heinävedellä (ks. sivu 15). 

Paljon herätti keskustelua myös Heinäveden 
reittiä liikennöivän Puijo-laivan tulevaisuus ja 
sen pelastamiseksi mietittiin käytännön ideoita.

Kun huoneet eivät valmistuneet ajoissa, hän ma-
joitti asiakkaita naapurihotelleihin.

Riskialtis Kiina-buumi
Häkkinen varoitti myös matkailualan Kii-
na-buumista. Suomessakin hyvin yleinen aja-
tus on, että matkailun suurimmat potentiaali-
set tulovirrat tulevat Kiinasta, mutta Häkkinen 
suhtautui tähän kriittisesti. Yksi syy tähän oli, 
että kansainväliset matkailutoimistot eivät halua 
myydä muista maista tuleville varauksia esimer-
kiksi hotelliin, jossa palvellaan kiinalaisia. Tämä 
johtuu siitä, että kiinalaisten tarpeet ja matkailu-
kulttuuri ovat niin erilaisia kuin vaikka amerik-
kalaisten tai saksalaisten. 

Toinen riski Kiina-buumissa on, että Kiinas-
sa on vahva suuntaus suosia kotimaanmatkailua 

eli kiinalaiset matkailevat ennen kaikkea Kiinas-
sa. Häkkinen kertoi kuitenkin, että muualta Aa-
siasta tulee niin ikään isoja matkailijavirtoja, sil-
lä varsinkin Kaakkois-Aasia vaurastuu, ja alue 
on erityisen väkirikas. Aasialaismatkustajia pal-
vellessa on tärkeää muistaa yksi asia: he halua-
vat käydä kohteissa, joissa voivat ottaa itsestään 
näyttävän kuvan.

Myös tutkimuspäällikkö Juho Pesonen kom-
mentoi puheenvuorossaan kiinalaismatkailijoita 
ja otti esiin kestävyysnäkökohdan. Hän viittasi 
Mikkelissä tehtyyn selvitykseen, jossa oli verrat-
tu Mikkeliin tulevan kiinalais- ja pietarilaistu-
ristin hiilijalanjälkeä. Kiinalaisen matka Mikke-
liin tuotti 100-kertaisen hiilijalanjäljen pietarilai-
seen verrattuna.

Ilomantsin malli
Eero Tuomisto kertoi alustuksessaan Ilomantsin 
mallista. Siellä yhteinen matkailumarkkinoin-
ti on annettu Ilomantsin matkailuyhdistykselle, 
minkä lisäsi paikkakunnalla toimii myös erilli-
nen Möhkön matkailuyhdistys. Järjestöt tekevät 
yhteistyötä.

Eero Tuomisto korosti alustuksessaan, että 
matkailualalla tarvitaan selkeitä tuotteita – sekä 
palvelutuotteita että tavaraa. Hän nosti esimer-
kiksi Ilomantsin oman kissanhiekan, jota mat-
kailuyhdistys tuotti yhteistyössä VAPO:n kans-
sa. Tuote oli tosiasiassa puupellettiä, joka oli vain 
paketoitu pahvisäkkeihin kissanhiekan nimellä. 
Pelletti on erinomainen kissanhiekkamateriaali, 
ja tuote vietiin käsistä, vaikka sitä myytiin huo-
mattavasti kalliimmalla kuin pellettiä muuten. 
Menestys kariutui lopulta siihen, että VAPO ei 
halunnut valmistaa sitä enempää.

AJATUSVALAMO2019
Kaikille avoin yritysten, kuntien ja järjestöjen yhteistyö seminaari, 
jossa teemana Itä-Suomen alueen matkailuyhteistyö. Alustajina:

Juho Pesonen, tutkimuspäällikkö, Itä-Suomen yliopisto
Jukka Takalo, muusikko ja kulttuurivaikuttaja
Kati Häkkinen, hotelliyrittäjä, Haukivuori / Thaimaa
Eero Tuomisto, toiminnanjohtaja, Möhkön matkailuyhdistys

Vapaata keskustelua, ideointia, verkostoitumista ja konkreettisia 
avauksia. Vähemmän rajoja – enemmän elinvoimaa.

Valamon kulttuurikeskus, to 18.7. klo 10–18

Vapaa pääsy, tervetuloa!

Järjestäjä: Heinäveden Yrittäjät ry
Yhteistyössä: Pro Heinävesi, Pro Leppävirta,  
Pro Tuusniemi, Pro Kallavesi

Lisätietoa: www.ajatusvalamo.net

Ajatusvalamo 2019 keräsi Valamoon ne-
lisenkymmentä kuulijaa.

Eero Tuomisto muistutti, 
että matkailualalla tarvi-

taan selkeitä tuotteita. 

Tutkimuspäällikkö Juho Pesonen.

Eero Tuomisto näytti myös Ilomantsin yhteis-
tä matkailuesitettä, 36-sivuista A4-julkaisua, jo-
hon on koottu kattavasti Ilomantsin palveluita. 
Kati Häkkinen kommentoi, että esitteen perus-
teella vaikuttaa siltä, että Ilomantsissa on tarjon-
taa enemmän kuin Mikkelissä. 

Ilomantsin esite olikin hyvä esimerkki, kuin-
ka tärkeää palveluiden paketointi ja esillepano 
on. Heinävedellä uusi matkailuyhdistys onkin 
ottanut Ilomantsista mallia ja julkaisee kevättal-
vella vastaavan esitteen Heinäveden palveluis-
ta.

Pro Järvi-Suomi
Ajatusvalamossa mietittiin laajasti sekä Heinä-
veden että koko Itä-Suomen alueen vahvuuk-
sia ja mahdollisuuksia matkailun alalla. Tiivis-
tetysti lopputulema oli, että suurin osa Itä-Suo-
men matkailupotentiaalista on edelleen hyö-
dyntämättä. Yksi keskeinen ratkaisu ongelmaan 
on vahvistaa yli maakuntien ulottuvaa pienten 
ja keskisuurten toimijoiden yhteistyötä, koska 
alueelle tarvitaan kestävää toimintaa, jota pys-
tytään toteuttamaan tuhoamatta luontoarvoja, 
jotka ovat matkailunkin kannalta elintärkeitä.

Seminaarissa sovittiin alustavasti myös 
konkreettisesta Itä-Suomen alueen matkailuyh-
teistyöstä, sillä kokoontumisen päätteeksi kes-
kusteltiin asiaa edistävän Pro Järvi-Suomi ry:n 
perustamisesta. Yhdistys perustettiinkin paria 
kuukautta myöhemmin 14. syyskuuta samassa 
salissa. Liitteessä 3 on Pro Järvi-Suomea poh-
justanut muistio, johon on kirjattu syvemmin 
myös Ajatusvalamo-seminaarissa ja sitä valmis-
teltaessa syntyneet ajatukset.

  
Videotallenteet Ajatusvalamon alustuksista ovat 
nähtävissä sivulla: www.ajatusvalamo.net
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Suomen suurin ajatushautomo -hankkeen 
yksi keskeinen työkalu olivat osallistavat 
työpajat, joissa kerättiin kuntalaisten, kesä-

asukkainen ja muiden kiinnostuneiden ajatuk-
sia Heinäveden kehittämiseksi. Työpajoja vietiin 
enimmäkseen paikkoihin, missä ihmisiä oli jo 
valmiiksi: yläkouluun, palvelukodin ikäihmis-
ten iltapäiväkerhoon, Pohjois-Heinäveden kylien 
tupailtaan ja Kuittua–Polvijärvi-kyläyhdistyksen 
huttujuhlaan. Lisäksi järjestettiin kirkonkyläl-
lä kuukausittaisia kokoontumisia talvella ja ke-
väällä 2019. 

Ohessa on auki kirjoitettuna työpajojen ideoi-
ta. Osa niistä on ehtinyt jo toteutua, osa on muis-
tiin merkittäväksi myöhempää toteutusta varten. 
Joukossa on myös asioita, joista on hankittu tie-
toa ja viety viestiä eteenpäin, mutta todettu, että 
jatkotoimiin ei ole aihetta.

TOTEUTETTUJA IDEOITA

Skeittiparkki
Työpajat alkoivat syyskuussa 2018, kun Mikko 
Keinonen kiersi keräämässä koululaisten ide-
oita yläkoulun kaikissa luokissa. Toimintatapa 
tuotti heti tulosta, sillä yhden tunnin päätteek-
si seitsemäsluokkalainen antoi hänelle kouraan 
lapun, jossa oli lyhyt toive: ”Heinävedelle tarvi-
taan skeittiparkki.” Paperin toisella puolella oli 
skeittipuiston piirustukset.

Heti seuraavalla välitunnilla Keinonen soit-
ti kunnan vapaa-aikaohjaajalle, ja tämä piti ide-
aa hyvänä. Sovittiin, että asian jouduttamisek-
si tehdään aiheesta valtuustoaloite seuraavassa 
valtuustossa, joka oli kahden viikon päästä. Va-

100 ideaa ja vähintään  
yksi hyvä -työpajat

paa-aikaohjaaja toimitti aloitetta varten valmiit 
suunnitelmat skeittiparkista, ja ennen kokousta 
aloiteteksti kiersi valtuutetuilla valtuuston ryh-
mäkokouksessa. Aloitteen allekirjoittivat lopul-
ta kaikki 17 valtuutettua, ja toivotut skeittirampit 
saatiin urheilukentän päähän keväällä 2019.

Skeittiparkkiasian nopea käsittely oli selvä po-
sitiivinen viesti paikkakunnan nuorille, ja se on 
esimerkki toimista, jollaisia Heinäveden kaltai-
nen muuttotappiokunta tarvitsee. Jos yläkoulu-
vuosista jää hyvä muisto, on todennäköisempää, 
että nuoret opiskelujensa jälkeen palaavat paik-
kakunnalle.

Julkisivut kuntoon
Toukokuussa 100 ideaa ja vähintään yksi hyvä 
-työpajassa tuli esille huoli Heinäveden kirkon-
kylän yleisilmeestä. Muun muassa kunnan yllä-
pitämien istutusten hoito oli puutteellista, tien-
varsilla oli roskia ja muutenkin julkisivuihin kai-
vattiin piristystä.

Istutuksista oltiin yhteydessä kunnan tekni-
seen toimeen ja samalla sovittiin työnjakoa, mi-
ten talkoolaiset voisivat kohentaa kirkonkylän 
yleisilmettä kunnan apuna. 

Talkootöillä ja yhteistyössä kirkonkylän yri-
tysten kanssa toteutettiin kaksi kohennustyötä: 
Yhteensä 20 kirkonkylän liikettä lähti mukaan 
tempaukseen, jossa jokainen liike ripusti julkisi-
vuseinälleen kukkia. Kukat valittiin yhdessä pai-
kallisen arkkitehdin kanssa, ja kukkien väreiksi 
valittiin sininen ja valkoinen, mikä yhdessä leh-
tien vihreän kanssa viittasi Heinäveden 150-vuo-
tisjuhlavuoteen, jonka tunnusvärit ovat sininen, 
valkoinen ja vihreä. Kukiksi valittiin lobelioita ja 
ne hankittiin paikallisesta Kukkakauppa Keinä-
sestä.

Kukkaprojektin lisäksi kirkonkylällä järjestet-
tiin siivoustalkoot, joilla puhdistettiin kylän kes-
keiset kulkuväylät. Talkoot ajoitettiin kesäkuun 
viimeiselle viikolle, jotta tienvarret saatiin puh-
taiksi ennen kesän suurinta yleisötapahtumaa 
Heinäveden Musiikkipäiviä.

Saunapäivä
100 ideaa ja vähintään yksi hyvä -seminaarissa 
tuli esille Yhteismaa ry:n Helsingissä järjestämä 
Sauna Day, ja seminaarissa päätettiin saman tien 
järjestää Heinäveden oma saunapäivä. 

Heinäveden oma tapahtuma järjestettiin Ker-
manrantaan eli kirkonkylän satamaan ja sen 
tuntumaan. Sen ajankohdaksi sovittiin 29. kesä-
kuuta, koska se haluttiin järjestää Heinäveden 
Musiikkipäivien oheisohjelmaksi. Ajankohdasta 
sovittaessa ei ollut vielä tietoa Ylen saunapäiväs-
tä, joka oli kuukautta myöhemmin.

Kermanrannan saunapäivä toteutettiin hy-
vin pienin järjestelyin ja vähällä markkinoinnil-
la, koska järjestelyihin ei ollut paljon resursse-
ja. Idea oli yksinkertainen: Kermanrannan seu-
tukunnan saunat olivat lämpiminä koko päivän 
klo 12–22, ja kuka tahansa saattoi tulla vapaas-
ti saunomaan mihin tahansa saunaan. Rantasi-
jainti antoi myös mahdollisuuden siirtyä saunas-
ta toiseen vaikka uimalla, mitä myös muutamat 
vieraat käyttivät.

Lämmitettäviä saunoja oli neljä, joiden joukos-
sa kunnan yleinen sauna, Heinäveden partion 
uimarannalle tuoma telttasauna sekä kaksi yksi-
tyistä saunaa. Saunojia riitti iltamyöhään asti, ja 
palaute oli yksinomaan kiittävää.

Saunapäivää on tarkoitus jatkaa ja laajentaa 
kesällä 2020. Tapahtumaa toteutetaan monen jär-
jestön yhteistyöllä, ja sen ajankohta on edelleen 
kesäkuun loppu, koska sen halutaan palvelevan 
myös Heinäveden Musiikkipäivien ja vuotuisen 
kansainvälisen judoleirin kävijöitä. Ylen valta-
kunnallinen saunapäivä on heinäkuun lopussa, 
mutta Kermanrannan saunapäivä halutaan pitää 
itsenäisenä tapahtumana.

LUT-yhteistyö
Toukokuussa Heinäveden Yrittäjät ry sopi yh-
teistyöstä Lappeenrannan teknisen yliopiston 

Heinäveden kirkonkylän liikkeet koristivat kesä-
kuussa 2019 julkisivujaan lobelioilla.
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J. Hyneman Centerin kanssa. Yhteistyö liittyy 
Suomen suurin ajatushautomo -hankkeeseen. 

Yhteistyömuoto on yksinkertainen: J. Hyne-
man Centerissä insinööriopiskelijat etsivät tek-
nisiä käytännön ratkaisuja arkisiin ongelmiin eli 
tekevät keksintöjä. Tässä työssä hankalin vaihe 
on yleensä itse ongelman löytäminen, sillä kun 
kerran löytää spesifin ongelman, ratkaisu syn-
tyy kuin itsestään, jos tekniikka on hallussa.

Koska Suomen suurin ajatushautomo -hank-
keessa tavoitetaan laajaa yleisöä ja pohditaan laa-
jasti kaikenlaisia ongelmia, sovittiin, että hank-
keen nimissä kerätään myös käytännön ongel-
mia JHC:n ratkaistaviksi. Tähän mennessä konk-
reettisia ideoita on tullut muutama.

TOIVEITA JA EHDOTUKSIA

Eräpaikat, luontopolut  
ja retkisatamat kuntoon
Heinäveden eräpaikkojen ja luontoretkikohtei-
den kunto nousi esille monessa keskustelus-
sa. Erityisesti puhutti Heinäveden retkisatami-
en kunto. Monessa kohtaa todettiin, että paljon 
ei ole tehtävissä, koska Metsähallitus on vähen-
tänyt retkipaikkojen ylläpitoa, mutta kesällä tuli 
uutta toivoa, kun henkilökohtaisten kontaktien 
kautta tihkui tietoa uuden hallituksen linjauk-
sista.

Eduskuntaan saatiin toimitettua tarkkaa tietoa 
Heinäveden tarpeista ja vaikka lobbaustyö ei liit-
tynyt varsinaisesti yrittäjien hankkeeseen, tulos 

oli ilahduttava , kun joulukuussa tuli hallituksen 
lisäbudjettiesitys: 

”1 300 000 euroa sisävesireiteille satamiin, nuoti-
opaikkohin, veneilyyn, matkailuun, melontaan ja ret-
keilyyn muun muassa Suur-Saimaankanavareiteillä 
ja Järvi-Suomessa. Koloveden kansallispuistoon kul-
keva Heinävedenkanavareitti kunnostetaan. Tämä pi-
tää sisällään retkisatamien ylläpidon (laiturit,nuotio-
paikat ja käymälät) ja myös kunnostuksen Palokissa, 
Martinsaaressa, Paimensaarassa ja Kermanrannassa 
sekä Karjalansaaren retkisataman palauttamisen.”

Myös Heinäveden Muinaisseura ry aikoo ha-
kea vuoden 2020 alussa rahoitusta reittien teke-
miseen eri muinaiskohteiden välille. Tässä hank-
keessa on tarkoitus kartoittaa myös olemassa ole-
vien reittien kunto ja selvittää mahdollisuus hyö-
dyntää niitä laajemmassa retkeilyreittien verkos-
tossa, johon myös muinaiskohteet tulisivat osak-
si.

Muinaisseuran hankkeessa on tarkoitus teh-
dä reittivaihtoehtoja erilaisille kulkijoille: käveli-
jöille ja pyöräilijöille, soutajille, melojille ja muille 
veneilijöille ja myös autoturisteille.

Kalakaveri /  
kalastusopetusta nuorille
Tämä idea tuli esille ikäihmisten iltapäiväker-
hossa. Monilla oli käsitys, että nuoret eivät käy 
enää kalassa, ja toisaalta moni palvelukeskuk-
sessa oleva vanhus toivoi mahdollisuutta päästä 
kalastamaan. Ajatus oli siis, että ikäihmisille jär-
jestettäisiin mahdollisuus lähteä kalaan aiheesta 
kiinnostuneiden nuorten kanssa, jolloin nuoret 
saisivat myös opastusta kokeneemmilta. Sopisi 
monenkin vapaaehtoisjärjestön ohjelmaan.

Latuverkosto yhtenäiseksi
Heinäveden kumpuileva maasto on erinomai-
nen ympäristö murtomaahiihdolle, koska met-
sien keskelle saa hyvin vaihtelevia reittejä. Hei-
nävedellä on kaksi kunnan ylläpitämää, kirkon-
kylältä lähtevää latua, minkä lisäksi yhdistysten 
ylläpitämiä latuja on Rummukkalassa, Karvios-
sa ja Sarvikummussa.

Näissä laduissa olisi ainakin jonkin verran 
matkailupotentiaalia, sillä on paljon hiihtäjiä, 
jotka eivät halua mennä isoihin hiihtokeskuk-

siin, vaan etsivät aidompia elämyksiä.
Ihannetilanne olisi, jos Heinävedellä olisi la-

tuverkosto, jota pitkin pääsisi reitiltä toiselle. Sen 
järjestäminen voi kuitenkin olla vaikeaa muun 
muassa maanomistus- ja lupakysymysten vuok-
si. 

Ensimmäinen askel latuverkoston hyödyn-
tämisessä olisi kuitenkin parempi tiedotus ja 
markkinointi, jotta ladut olisivat myös muiden 
kuin paikallisten löydettävissä.

Senioreita metsään
Ikäihmisten iltapäiväkerhossa lähes kaikki pu-
huivat voimakkaasta luontosuhteesta, mutta kä-
siäänestyksen perusteella vain pari oli käynyt 
viime kuukausien aikana metsässä. Heinäve-
dellä on paljon luontokohteita, joihin on helppo 
päästä jopa autolla ja joihin pääsevät myös huo-
nojalkaiset. Esim. Pääskyvuoren laki on nuotio-
paikkoineen hyvin helppo kohde, samoin luon-
nonkaunis Huhmarniemen leiripaikka Vihta-
rinniemessä. Näihin olisi suhteellisen helppoa 
järjestää virkistysretkiä, mikä voisi olla kun-
nan, seurakunnan tai eri vapaaehtoisjärjestöjen 
toimintaa. Toteutukseen ei välttämättä tarvitsi-
si edes virallista tahoa, vaan pieniä ryhmiä voi 
kuljettaa yksityishenkilökin.

Yhteiskuljetuksia  
kylille ja kyliltä
Heinävedellä on edelleen paljon ikäihmisiä, jot-
ka asuvat kaukana palveluista ilman omaa au-
toa. Julkinen liikenne Heinäveden sisällä on hy-
vin hajanaista ja lähes olematonta varsinkin nyt, 
kun lähes kaikki koulukyyditkin hoituvat tak-
seilla toisin kuin menneinä vuosikymmeninä, 
jolloin koululaisia oli enemmän ja koulupäivinä 
oli enemmän linja-autovuoroja.

Terveydenhuoltoasioissa palvelevat tietysti 
Kela-kyydit, minkä lisäksi kunta on järjestänyt 
tilannetta helpottamaan asiointiliikennetaksin, 
joka ajaa neljänä päivänä viikossa niin, että ku-
nakin päivänä taksi palvelee eri aluetta. Auton 
voi tilata kotiovelle, ja kyyti maksaa linja-autoli-
pun verran. Isoin ongelma on, että kunta mark-
kinoi palvelua kovin huonosti. Reitti ja palvelun 
yhteystiedot ovat kunnan kotisivuilla, mutta tie-

to on niin hankalasti löydettävissä, että sitä pitää 
osata etsiä, eikä mobiililaitteella siihen edes pää-
se käsiksi.

Erilaiset kimppakyytijärjestelyt olisivat var-
masti ainakin jossain määrin tarpeen näiden jär-
jestelyjen rinnalla. Erilaiset some-kanavat (Face-
book, What’sApp, tekstiviestiringit) voivat olla 
tässä asiassa hyvin ratkaisevassa roolissa. Tar-
vitsijoiden joukossa on toki paljon sitä ikäryh-
mää, josta moni ei käytä esimerkiksi tietokonei-
ta, mutta nykyään yhä useampi käyttää myös 
älypuhelimia, ja jos kyytimahdollisuus yleen-
sä on olemassa, on monia tapoja saada se perille 
esimerkiksi omaisten, naapurien tai muiden tu-
kihenkilöiden kautta.

Lähialueseuramatkat
Aina ei tarvitse matkustaa kaukomaille kokeak-
seen uutta. Jo Heinäveden kunta itsessään on 
laaja alue, jonka sisälle mahtuu paljon nähtävää 
ja muun muassa hyvin monenlaisia luontokoh-
teita, jotka voivat yllättää myös paikkakunnalla 
asuvan. 

Toisaalta ryhmämatkoja voi myös tehdä vaik-
ka naapurikuntiin ja matkoja voi tehdä vuoroin 
eri suuntiin eri kuntien välillä. 

Tällaiset matkat ovat suhteellisen kevyitä jär-
jestää ja nekin voisivat omalta osaltaan virkistää 
paikallistaloutta, minkä lisäksi lähialuematkailu 
on ekologinen turismin muoto.

Eri järjestöt toki järjestävätkin esim. teatteri-
matkoja, ja paikallisretkiä ovat muun muassa 
Heinäveden Muinaisseura ry:n retket, Lintulan 
opaskävelyt ja kunnan järjestämät hautausmaa-
opastukset. Tällaiselle toiminnalle olisi kuiten-
kin tilaa paljon enemmänkin.

”Paikallisjunalla” 
tapahtumasta toiseen
Heinävesi on yksi Suomen harvoista kunnista, 
jonka alueella on kaksi yhä toimivaa rautatiease-
maa. Juna pysähtyy Heinäveden asemalla, kuu-
den kilometrin päässä kirkonkylästä ja Vihtaris-
sa. Nykyisellään vuoroja on suuntaansa kaksi 
päivässä.

Vaikka junaliikenteen tulevaisuus on ollut 
epävarma jo vuosikymmenet, tässä junayhtey-

Huhmarniemen leiripaikka Vihtarinniemessä on 
kaunis retkipaikka, jonka viereen pääsee sekä au-
tolla että veneellä. Sopii myös likuntarajoitteisille.
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dessä on paljon käyttämätöntä potentiaalia. Var-
sinkin Vihtarin kylä on varsin ainutlaatuinen, 
koska harvaan samankokoiseen kylään pääsee 
junalla.

Kunnan palautelaatikot ja 
muut palautejärjestelmät
Ongelmiin on vaikea puuttua, jos niistä ei tie-
dä. Kunta on viime vuosina jalkautunut hyvin 
muun muassa iltatoreille, missä se on kuullut 
kuntalaisten mielipiteitä ja huolia, mutta keskus-
teluyhteyden pitää olla koko ajan auki.

Jotta ongelmat, toiveet ja aloitteet kulkeutuisi-
vat mahdollisimman helposti niille, jotka voivat 
asioille jotain tehdä, kunnan kannattaisi kehittää 
vielä järjestelmiään. Yksi luonnollinen tapa on 
yleinen sähköposti, johon voi lähettää palautet-
ta ja esittää huoliaan. Tämän pitäisi olla yleises-
ti nähtävissä sekä kunnan kotisivuilla että mm. 
ilmoitustauluilla. Lisäksi samaan tarkoituk-
seen voisi olla palautepuhelin, johon voi lähet-
tää tekstiviestejä, minkä lisäksi varsinkin ikäih-
misiä voisi palvella perinteinen palautelaatikko, 
johon voi pudottaa lapun. Näitä laatikoita saisi 
olla paikoissa, joissa ihmiset käyvät, kuten kau-
poissa ja muissa liikkeissä, kirjastossa ja terveys-
keskuksessa.

Hoivapalveluiden 
varausjärjestelmä
Yksityisten hoivapalveluiden varausjärjestel-
mästä on puhuttu pitkään, ja siitä yritettiin jo 
kerran rakentaa myös yrittäjien yhteistä projek-
ti. Ajatus on yksinkertainen: yhteinen sivu, jos-
sa näkee Heinäveden hoivapalvelut, kuten hiero-
jat, fysioterapeutit, kampaajat ja muut vastaavat. 
Sivulla on kalenteri, josta näkee suoraan, missä 
palvelussa on vapaata ja milloin. Järjestelmän 
kautta voi myös tehdä varauksen.

Tällainen järjestelmä palvelisi merkittävästi 
sekä kuntalaisia että muita paikkakunnalla liik-
kuvia. Se voisi myös lisätä selvästi kyseisten pal-
veluiden käyttöä, kun esimerkiksi akuuttiin nis-
kasärkyyn voisi löytää hoitoajan samalle päiväl-
le parilla klikkauksella. Järjestelmä voisi osal-
taan vähentää myös tyhjäkäyntiä, jota tulee vii-

me hetken perumisista.
Varausjärjestelmä voisi palvella myös julkisia 

palveluita, kuten Heinäveden kunnan ylläpitä-
mää terapia-allasta. Se on terveys- ja palvelukes-
kuksen yhteydessä oleva pienehkö uima-allas, 
joka oli vähän aikaa Siun soten käytössä, kun-
nes Siun sote lakkasi vuokraamasta allasta vii-
me vuonna. Sen jälkeen allas on ollut varsin va-
jaalla käytöllä.

Allas on vuokrattavissa edulliseen hintaan, 
mutta vuokraajia on vähän, koska on epäselvää, 
kuinka sitä voi vuokrata eikä mahdollisuus ole 
muutenkaan tarpeeksi laajasti tiedossa.

Altaan käyttömäärät voisivat kasvaa merkittä-
västi, jos altaalle tehtäisiin kunnan sivujen alle 
online-varausjärjestelmä. Tähän on toimivia ja 
varsin edullisia teknisiä ratkaisuja, joten kyse on 
lähinnä tahdosta.

Online-varausjärjestelmä ei sulkisi pois mui-
ta varausmahdollisuuksia, vaan se itse asiassa 
tukisi käytön aikatauluttamista. Kun online-jär-
jestelmä olisi kaikkien saavutettavissa, varauk-
sen voisi yhtä lailla tehdä vaikka kotoa tai halu-
tessaan missä tahansa kunnan palvelupisteessä, 
missä varauksen hoitaa asiakkaan toiveiden mu-
kaan virkailija.

Muovikierrätys
Hyvin monessa yhteydessä on noussut esille tar-
ve ja toive saada Heinävedelle muovinkeräyspis-
te. Varsin moni kuntalainen on jo oppinut lajitte-
lemaan muovijätteet erilleen, mutta kierrätys on-
nistuu vain viemällä muovit lähikaupunkeihin.

Muovikeräyspisteen järjestäminen oli jo ker-
taalleen Heinäveden kunnanhallituksen selvi-
tettävänä, kun alakoululaiset esittivät siitä eril-
lisen toiveen. 

Asiaa selvitettiin kierrätyspisteitä hoitavalla 
Rinki Oy:ltä, ja tämän vastaus oli, että se toimit-
taa pisteen, jos sillä on vähintään 4000 käyttäjää, 
mikä ei tietenkään Heinävedellä toteudu. Samal-
la kuitenkin selvisi, että kierrätyspisteen saisi, 
jos kunta maksaisi siitä vuosittaisen 6000 euron 
lisäkorvauksen. Kunnanhallituksen kuitenkin 
päätti, että moiselle ei ole tarvetta perustelematta 
asiaa sen laajemmin.

6000 euron korvaus tuntuu sinänsä varsin pie-
neltä hinnalta palvelusta, jota on toivonut hyvin 
moni kuntalainen. Muutenkin muovikierrätys 

sopisi sinänsä Heinävedelle, koska kunta on eri-
tyisesti tunnettu luontoarvoistaan.

Heinäveden tapauksessa on kuitenkin epä-
selvää, mikä olisi muoville ekologisin loppusi-
joituspaikka. Ainakin Varkauden muovikeräys-
pisteisiin jätetty muovi nimittäin viedään Rii-
himäen ongelmajätelaitokseen, missä se päätyy 
osittain poltettavaksi. Tiedot poltettavan muo-
vin määrästä vaihtelevat, sillä yhden lähteen 
mukaan kaikki Varkaudesta kuljetettava muovi 
päätyy polttoon, mutta marraskuussa julkaistun 
Ylen jutun mukaan Riihimäelle tulevasta muo-
vista n. 75 prosenttia saadaan uusiokäyttöön.

Joka tapauksessa poltettavan muovin kuljet-
taminen Riihimäelle on ekologisesti huono rat-
kaisu, koska Heinäveden naapurissa eli Varkau-
den ja Leppävirran rajalla Riikinnevalla on uusi 
jätteenpolttolaitos, jossa polttoprosessi on Riihi-
mäkeä puhtaampi. Lisäksi kuljetuksesta koituva 
hiilijalanjälki on pienempi, kun polttolaitos on 
kotiseudulla.

Toisaalta muovijätteen käsittely kehittyy koko 
ajan ja sen hyödyntäminen paranee. Muovin 
polttaminen on siis tuskin kovin kauan kestä-
vä vaihtoehto, ja siksi Heinäveden kunnankin 
on hyvä varsin pian huolehtia, että muovikierrä-
tys toimii kunnan rajojen sisällä. Jos asia ei hoi-
du muuten, 6000 euron korvauksen voi koota 
vaikka joukkorahoituskampanjalla, koska huoli 
muovijätteestä vaivaa monia.

Ensiapu asiaan voisi kuitenkin olla tutustu-
miskäynti Riikinnevalle, missä kiinnostuneet 
voisivat saada tuoretta ensikäden tietoa muovi-
jätteen käsittelystä.

VAHVUUDET KÄYTTÖÖN

Heinäveden legendat: 
Ryöskä ja Kuikka Koponen
Heinäveden historiaan liittyy kaksi vahvaa ta-
rinahahmoa, joita ei aikanaan viime vuosikym-
meninä ole juuri osattu hyödyntää Heinäveden 
markkinoinnissa, vaikka potentiaalia olisi.

Näistä vanhempaa perua on ihmishirviö 
Ryöskä, jonka kerrotaan asuneen Etelä-Heinäve-
dellä Pohjataipaleen kartanon lähistöllä. Tarinan 
mukaan Ryöskä oli isokokoinen ja pahatapainen 

puolipiru, joka kasvoi teini-ikäiseksi ihmisten il-
moilla, kunnes hänet rippikouluiässä karkotet-
tiin metsään. 

Sen jälkeen Ryöskä asui Loikansalmen etelä-
puolella luolassa ja eli alueen asukkaiden jättä-
millä ruokauhreilla. Metsästä käsin Ryöskä ter-
rorisoi seutua ja ryösteli vilkkaana kauppapaik-
kana toimineeseen Pohjataipaleeseen tulevia lai-
voja. 

Tarinan mukaan Ryöskää yritettiin saada hen-
giltä useaan otteeseen, mutta tavallinen luoti ei 
tähän purrut. Lopulta kyläläiset järjestivät sala-
liiton, jossa Ryöskä kutsuttiin kunniavieraaksi 
häihin, jotka järjestettiin Pohjataipaleessa. Ryös-
kän kunniapaikan kohdalle oli porattu seinään 
reikä ja sitä kautta ammuttiin hopealuoti, johon 
Ryöskä kuoli. Ryöskän viimeisistä hetkistä on 
eri tarinaversioita: yhden mukaan tämä pakeni 
viimeisillä voimillaan ikkunasta ja katosi pihalla 
rikinkatkuiseen pilveen. Professori Juha Penti-
käinen tunsi version, jossa Ryöskä otti kuolles-
saan karhun hahmon ja katosi metsään.

Ryöskä-tarinan alkuperä on hämärä, mutta 
Heinäveden entisen emäseurakunnan Rantasal-
men seurakunnan historiassa on mainintoja, et-
teivät rantasalmelaispapit tahtoneet tulla Heinä-
vedelle Ryöskän pelossa. 

Kun Pohjataipaleen kartanossa oli vielä lii-
ketoimintaa, vieraille esiteltiin tuvan seinässä 
olevaa reikää, josta Ryöskää ammuttiin. Ryös-
kän tupa, parin ihmisen mentävä tunneliluola, 
on olemassa Loikansalmen etelärannalla, ja se 
on myös merkitty karttaan. Lähistöllä on myös 
Ryöskän pöydäksi nimitetty jalkakivi eli pie-
nemmillä kivillä seisova siirtolohkare.

Abel ”Kuikka” Koponen puolestaan oli histo-
riallinen henkilö, Varistaipaleessa asunut kan-
sanparantaja ja silmänkääntäjä, joka eli 1833–
1890. 

Hänen erikoisista tempuistaan on säilynyt ta-
rinoita nykyaikaan saakka. Kerrotaan, että Ko-
ponen oppi taitonsa Pietarissa intialaiselta fakii-
rilta  palkinnoksi tämän hengen pelastamisesta. 
Elinaikanaan häntä pidettiin hyvin outona per-
soonana, ja myös hänen temppunsa olivat usein 
varsin kummallisia. 

On muun muassa säilynyt useita kertomuksia, 
joissa Koponen menee hevosen peräaukosta si-
sään. Koposen tempuille tyypillistä oli, että niis-
sä usein joku ahne tai itsekäs henkilö saatettiin 
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naurunalaiseksi. Useissa myös autetaan heidän 
puutteenalaisia uhrejaan. 

Jyväskylän ylioppilasteatteri teki Koposen elä-
mään ja hänestä kulkevaan kansanperinteeseen 
pohjautuvan näytelmän Nimetön – eli kuin-
ka Kuikka Koponen huijasi koko ihmiskunnan 
Kuopion torilta avaruuteen vuonna 2016.

Kermajärvi ja Kermanranta
Kun puhutaan Heinäveden vesistöistä ja niiden 
arvosta matkailulle, yleisimmin puhutaan Kolo-
vedestä. Se onkin kansallispuistona merkittävä 
vierailukohde, mutta sen vaikutus Heinävedellä 
on varsin pieni. Heinävedellä kannattaisikin ot-
taa kaikki hyöty irti Kermajärvestä. 

Kermajärvi on maisemiensa puolesta monel-
ta osaa Koloveden veroinen, erittäin kirkasveti-
nen järvi. Sen pohjoissaaristo on aikanaan suo-
jeltu yleiskaavalla ja 1990-luvulla siitä tuli Natu-
ra-aluetta, minkä ansiosta se on puhdas ja kos-
kematon luontoalue täynnä kauniita, kallioisia 
saaria.

Kermajärvi jää toiseksi Kolovedelle siinä, ettei 
rannoilla voi nähdä norppaa, mutta huomattava 
etu on helpompi saavutettavuus. Kermajärvellä 
ei nimittäin ole mitään rajoituksia moottorive-
neilylle, ja kaunis saaristo on vain muutaman ki-
lometrin päässä, lähtipä veneellä liikkeelle kir-
konkylän satamasta, Karviosta tai Kermasta.

Kermajärvi on myös mieluisa paikka kalas-
tajalle, sillä Kermajärvi ja sen ylä- ja alapuoliset 
kosket ovat mm. järvitaimenen ja harvinaisen 
Saimaan lohen merkittäviä kutupaikkoja.

Kermajärven kaupallinen hyödyntäminen on 
kuitenkin potentiaaliin nähden vähäistä. Pui-
jo-laiva liikennöi Kermajärven kautta Kuopion ja 
Savonlinnan välillä heinäkuun ajan, mutta muu-
toin järvellä ei juuri ole matkailutoimintaa Hei-
näveden Yrittäjät ry:n vuotuista Kanavasoutua 
lukuun ottamatta.

Kermajärven potentiaalia voitaisiin hyödyn-
tää paremmin, jos kirkonkylän satamassa, Ker-
manrannassa olisi parempi palvelutaso. Palve-
luihin on sinänsä tullut parannusta viime vuo-
sina, sillä kunnan ylläpitämän satamatoimiston 
paikalle, aikanaan Schauman Oy:lle kuulunee-
seen asuinrakennukseen on tullut ravintola Sa-
tamatorppa, joka huolehtii myös satamapalve-
luista. Lisäksi kunnan omistamassa vanhassa 

Schaumanin ulkorakennuksessa on yleinen sau-
na, WC:t, astianpesupiste ja jäähilekone kalasta-
jille. Sataman parkkipaikalla on myös asuntoau-
toille osoitettuja paikkoja. Veneilijöille on septi-
tankin tyhjennyspiste.

Parannettavaa kuitenkin olisi. Vaikka astian-
pesupiste on, karavaanareille ei ole edes suih-
kua. Sataman yhteydessä on myös kunnan omis-
tamaa maata, joka olisi hyvä pohja ja potentiaali-
nen paikka vaikka leirintäalueelle. Aluetta tosin 
leimaa nyt metsäalueelle tehty koirapuisto, mut-
ta tilan puolesta muutakin voisi tehdä.

Satamaan on vuosien ajan toivottu myös ka-
noottivuokrausta, ja veneilijöitä ajatellen toivot-
tava olisi tankkauspiste. Viime mainitun järjes-
täminen on tietysti yrittäjästä kiinni, mutta sa-
tamatankkaukseen on saatavissa myös kelluvia 
ratkaisuja, joten asia kannattaisi ainakin selvit-
tää.

100 ideaa -työpajoissa puhuttiin myös mah-
dollisesta venevuokrauksesta tai -lainauksesta. 
Kirkonkylän satamassa on kesäisin satakunta 
venettä, joista suuri osa on hyvin vähällä käytöl-
lä. Jos tätä potentiaalia pystyttäisiin siirtämään 
osittain satunnaisten kävijöiden käyttöön, Ker-
majärvestä tulisi monelle paljon saavutettavam-
pi ja houkuttelevampi kohde. Tosin venevuokra-
uksessa vastaan tulevat lupa- ja turvallisuusky-
symykset, mutta asia on selvittämisen arvoinen.

Aiemmissa matkailuselvityksissä on tuotu 
esille myös ajatus kirkonkylän satamassa sijait-
sevasta hotellilaivasta. Tämäkin vaatii tietysti 
sekä laivan että ylläpitävän yrittäjän, mutta ke-
säisin asiakaspotentiaalia olisi.

Kehitteillä on myös ajatus yhteisomistuksessa 
olevasta lauttasaunasta, joka olisi vuokrattavis-
sa. Sen ympärille valmistellaan parhaillaan han-
ketta.

Visit Heinävesi
Heinävesi on hyvin leimallisesti matkailupi-

täjä, mikä on suurelta osin Valamon ansio-
ta. Myös Heinäveden kaunis luonto ja ve-

sistöt vetävät paljon turisteja.
Matkailualalla on koettu myös merkittäviä ta-

kaiskuja, joista suurin oli Kerman Saven tehtaan-
myymälän lakkauttaminen. Kuluneen kymme-
nen vuoden aikana on nähty myös Gasthausin ja 
Karvion leirintäalueen konkurssit ja Pääskyvuo-
ren sulkeminen.

Toisaalta on tullut myös päinvastaista kehitys-
tä: kuolleeksi luultu Kerman lava on herännyt 
uudestaan henkiin, Pääskyvuorelle löytyi parin 
vuoden tauon jälkeen uusi yrittäjä, ja Heinäve-
den Musiikkipäivistä on kasvanut kylän suurin 
tapahtuma, joka kerää vuosittain keskimäärin 
3000 kävijää. Myös Karvion lerintäalue on uuden 
omistajan käsissä lähtenyt vahvalle nousu-ural-
le. Muutenkin Heinäveden kesästä on tullut hy-
vin vilkas verraten vaikkapa siihen, mitä se oli 
kymmenen vuotta sitten.

Pysähtyneisyyden aika
Ongelmana matkailualalla on kuitenkin ollut, 
että useimmat toimijat ovat kovin pieniä ja yh-
teys eri yrittäjien ja toimijoiden kesken on kovin 

hajanaista ja satunnaista. Moni yrittäjä on valit-
tanut, että yhteinen kehitystyö matkailualalla on 
olematonta ja myös kunnan yleinen markkinoin-
ti koetaan kovin vaillinaiseksi. 

VISIT
HEINÄVESI

WWW.VISITHEINAVESI.COM

2020

Kermajärveen liittyy paljon hyödyntämättömiä 
mahdollisuuksia.
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Kunnalla on oma matkailutoimi ja palkat-
tu matkailusihteeri, mutta alan ammattilaisten 
suhdetta kunnan matkailutoimeen leimaa ylei-
nen tyytymättömyys ja suoranainen epäluotta-
mus. 

Ongelma on osittain rakenteellinen. Matkai-
lun edistäminen ei kuulu kunnan lakisääteisiin 
toimiin, ja siksi siihen suunnatut resurssit ovat 
varsin vähäisiä. Matkailusihteeri on osapäiväi-
nen, ja hänen vuotuinen markkinointibudjettin-
sa on 30 000 euroa. 

Tilanne on kuitenkin hämäävä. Kun kunnan 
matkailutoimi on olemassa, on luonnollista olet-
taa, että se huolehtii matkailun yhteisestä kehit-
tämisestä ja alan yleisestä yhteydenpidosta. Ylei-
nen kokemus on, että uusille, varsinkaan matkai-
lutoimen ulkopuolelta tuleville avauksille ei ole 
tilaa. Kuu uusien ideoiden ensimmäinen osoite 
on matkailutoimi, missä ne todennäköisesti tyr-
mätään, moni on luopunut yrityksistään tuo-
da Heinäveden matkailualalle jotain uutta, mitä 
tehtäisiin yhteistyössä. Pahimmillaan matkailu-
toimi on siis ollut enemmän jarru kuin edistäjä.

Uudet yhdistykset avuksi
Matkailusta puhuttiin paljon Suomen suurin 
ajatushautomo -hankkeen aikana – sekä kah-
dessa seminaarissa että muissa työpajakeskuste-
luissa. Keskustelut johtivat osaltaan siihen, että 
Heinävedelle perustettiin 20.8.2019 Heinäveden 
matkailuyhdistys ry, jonka tavoitteena on tuo-
da yhteen matkailualan toimijat, piristää yhteis-

tä markkinointi ja luoda kunnan sisälle toimivia 
palveluketjuja eri palvelutarjoajien välille.

Matkailuyhdistys on tärkeässä roolissa myös 
uudessa Visit Heinävesi -julkaisussa. Se on Hei-
näveden palveluja esittelevä mediakokonaisuus, 
joka julkaistaan sekä netissä että vuosittain päi-
vittyvänä paperisena versiona. 

Visit Heinävesi -julkaisun pohjatyötä tehdään 
parhaillaan ja se jatkuu vuoden 2020 ajan Jär-
vi-Suomen AR -yritysryhmähankkeen kautta. 
Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus, ja 
siinä ovat mukana heinäveteläisyritykset Radio 
ja Kuva Ky, Osk Soisalo-tuotannot / Soisalo-Me-
dia sekä Kermajärven Liikenne Oy. Lisäksi mu-
kana on Heinäveden ulkopuolelta Enonkosken 
Laiturila Oy.

Matkailualan kehitystyötä tekee paljon myös 
jo aiemmin mainittu Pro Järvi-Suomi ry. Se on 
Heinävedelle rekisteröity, ylimaakunnallinen 
yhdistys, jonka tavoitteena on nimen mukaises-
ti Järvi-Suomen alueen kehittäminen. Yhdistys 
pyrkii edistämään kestäviä elinkeinoja ja elin-
voimaa alueella. Varsinkin alussa toiminnan 
painopiste on nimeomaan matkailussa.

Pro Järvi-Suomi myös toteuttaa Suomen suu-
rin ajatushautomo -hankkeen toista päätavoi-
tetta eli edistää ylimaakunnallista yhteistyötä 
Itä-Suomen alueella. Se pyrkii toimimaan yh-
dyssiteenä eri toimijoiden, kuten yritysten, yh-
distysten ja kuntien välillä. Tarkoitus on koota 
ja välittää tietoa ja tarvittaessa toimia ikään kuin 
tulkkina eri tahojen välillä. Pro Järvi-Suomen 
perustamista edeltänyt hankemuistio on liittees-
sä 3 (s. 38).

Heinäveden  
Matkailuyhdistys ry

Yläkoululaisten toiveita  
ja esille tuomia ongelmia
Skeittiparkki 
Uusi kuntosali ja sinne paremmat laitteet
Terveyskeskukselle ilmastointilaitteet
Paremmat bussiyhteydet muihin kaupunkei-
hin
Enemmän kauppoja tai parempi valikoima
Uusi kuntosali / enemmän laitteita
Kylällä asuvat voisi jättää mopoilijat rauhaan 
yleisillä teillä
Yläkoulun sisäilmaongelmat voisi yrittää kor-
jata
Liian vähän työpaikkoja
Enemmän tapahtumia Heinävedelle
Nuorille hengailupaikkoja
Enemmän elämää Heinävedelle

Kauppakeskus (työllistää ihmisiä)
Enemmän nähtävyyksiä
Ravintoloita
Enemmän tekemistä nuorille
Laajemmat palvelut ja paremmat
Enemmän ruokapaikkoja
Kauppa tai joku kioski 24/7
Kouluun sauna
Skeittiparkki
Jäähalli
Heinävedellä pitäisi hoitaa nuo karuimmat ra-
kennukset ja romuiset pihat pois. Voisi hou-
kutella ihmisiä
Heinävedelle tarvitaan lisää: 
–      ihmisiä 
–      paremmat nuorisotilat 
–      Nuorille jokapäiväinen oleskelutila / paik-
ka
–      tekemistä

Seminaarit
Ajatusvalamo 2018, aiheena sote
Pohjois-Heinäveden matkailun kehittämisse-
minaari
100 ideaa ja vähintään yksi hyvä -seminaari
Ajatusvalamo 2019

Tapahtumat ja tempaukset
Julkisivut kuntoon
Kermanrannan saunapäivä

Syntyneet yhdistykset
Heinäveden matkailuyhdistys ry

Pro Järvi-Suomi ry

Hankkeeseen  
liittyvät jatkohankkeet
Järvi-Suomen AR, yritysryhmähanke, alka-
nut elokuussa 2019, rahoittaja Etelä-Savon 
ELY-keskus
Mikälie Mikkeli, Mikkelin yrittäjät ry, ei saanut 
leader-rahoitusta Veejjakaja ry:ltä
Järvi-Suomen Vihreä talous, Pro Järvi-Suomi 
ry, rahoitushaku tammikuussa 2020
Heinäveden muinaisreitit, Heinäveden mui-
naisseura ry, haussa helmikuussa 2020
Heinäveden matkailun markkinointihanke, 
Heinäveden matkailuyhdistys ry, haussa hel-
mikuussa 2020

Suomen suurin ajatushautomo 
-hankkeen toiminta ja tulokset

100 ideaa ja vähintään yksi hyvä 
-työpajojen satoa
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Yleistä 
Seminaari kokosi Valamon luostariin viitisenkymmentä alueen matkailun ja elinkeinotoiminnan 
keittämisestä kiinnostunutta heinävetistä ja muualta Suomesta tullutta seminaarivierasta. Semi-
naarin yhteenvetona syntyi yhteinen käsitys siitä, että koskien vapauttaminen lisäisi Pohjoi-Heinä-
veden matkailua merkittävällä tavalla ja toisi alueelle paljon uusia työpaikkoja ja elinvoimaa. Kos-
kien vapauttamisen edetessä melko hitaasti, on mahdollista tehdä pieniä matkailun edistämis-
hankkeita, kuten koskimelontatapahtumia Nälön padon juoksutusten aikaan. 

Vaikka Palokin koskia voi jo kehittää pienin askelin ja valmiiksi olemassa olevien re-
surssien pohjalta suuri muutos alueen matkailussa tapahtuu vain, jos Palokin voimalaitos puretaan 
ja Palokin kosket ennallistetaan. Mikäli voimalaitosta ei pureta, Pohjois-Heinäveden matkailu jat-
kuu todennäköisimmin luostarivetoisesti nykyisen kaltaisena. Kasvu jää lähinnä luostarien omien 
matkailupalveluinnovaatioiden varaan. 

Koskien avautumisen kannalta olisi tärkeää, että Palokin koskista tulisi järvilohen suo-
jelun- ja kestävän kalastuksen alue. Valitettavasti nykyisin useimmat tutkijat ja kalatalousviran-
omaiset virheellisesti väittävät, että Palokissa ei ole koskaan ollut järvilohta ja tällaista vieraslajia ei 
sinne tulisi yrittää kotouttaa. 

Ennen voimalaitosta koskilla kalastaneiden paikallisten kalastajien sekä Palokin kos-
kista kaksi laajaa selvitystä (2003 ja 2012) tehneen virtakutuisten kalojen asiantuntijan, Jarmo Pau-
tamon, tietojen mukaan Palokissa on ollut runsaasti järvilohta jääkauden jälkeisistä ajoista 1800-
luvulle ja jonkin verran aina voimalaitoksen rakentamiseen, vuoteen 1961 saakka.  

Poliitikkojen tehtävä olisikin Jarmo Pautamon selvitysten pohjalta ottaa Palokin kos-
kien kehittäminen uudelleen tarkasteluun ja linjata, että Palokin koskien ikiaikainen valtakala, jär-
vilohi, on palautettava Palokin koskiin. Myös yleinen kansalaismielipide puoltaa erittäin vahvasti 
tätä näkemystä. 

 
 

Liite 1: 
Jonne Postin muistio  
Pohjois-Heinäveden matkailun 
kehittämisseminaarista

Parempaa jäidenpitoa ja aurausta kaukaloon
Sushiravintola
Paremmat valikoimat kauppoihin
Skeittiparkki
24 H Alepa tai ABC
Skeittiramppi
Teiden kunnostus
Uusi yläkoulu
Mikroautorata
Heyrock takaisin
Yläkoulun remontointi
Monarin remontointi
Viihtyisämpi yläkoulu
Vapaa-ajalla paremmat julkiset keskustaan
Leffateatteri
Koulut kuntoon
Kuntosali (parempi) paremmat laitteet ja 
monta samaa laitetta
Enemmän vapaa-ajan toimintaa nuorille
Vapaa-ajanviettopaikkoja
Pururadalle aktiviteetteja
Paremmat bussiyhteydet muihin kaupunkei-
hin
Paremmat bussiyhteydet
Koulupsykologi
Uusi hyvä ja toimiva kuntosali
Yläkoulun sisäilmaongelmiin muutosta
Nuorille jokin ajanviettopaikka nuorisoklubin 
lisäksi
Kaukalon uudistus
Yrittää saada yritys/yrityksiä Heinävedelle 
antamalla heille oma työtila, esim. jonkinlai-
nen yrityshalli – samantapainen kuin Jorois-
ten Jari-Pekan vieressä. Vuokraamalla sitä tai 
antamalla ilmaiseksi, jos on pakko.
Tehdä Heinäveden lukiosta yrittäjyyslukio, 
jotta lukio saa jäädä Heinävedelle, koska on 
erikoinen ja saataisiin nuorista yrittäjiä ja 
nuoria yrittäjiä tänne opiskelemaan tai pistä-
mään yrityksiä pystyyn. Tämän jälkeen voisi 
ottaa 1. suunnitelman käyttöön (yrityshalli).

Muualta tulleita ideoita

Tapahtumia
Soppatykki maastoon
Sadonsiunaus

Mikkelinpäivä
Joutilaisuuskurssi
Perinnekurssit
Käsityökalunäyttely
Värjäyskurssi
”Nuku yö ulkona”
Rosvopaisti-ilta
Pilkkikisat
Palokunnan laavulle jotain
Koko kylän nyyttikestit
Iltatorille huutokauppa
Kokkauskilpailu
Ryijynäyttely Varjentiiniin
Karvion seurakuntakodille toimintaa
Avoimet ovet
Taijita Pikkulin puistoon
Opastetut hautuumaakävelyt
Helsinki Sinfoniettan puhaltajat Pääskyvuo-
relle
Heinävesi-triathlon
Uusien heinäveteläisten tervetulojuhla
  

Muuta yhteistä toimintaa
Riihirukiin teko yhdessä
Perinnerukiin kasvatus
Kaskinauriin kasvatus ja valmistus

Matkailu- ym. kohteita
Vihtarin lintutorni
Luontopolut
Polkupyöräreitit
Vihtarinlahden vanhat laivapaikat
Kolovesi (Pilppa, Kirkkoranta)
Potkureita jäälle
Kermanrantaan leirintäalue
Telttamajoitusta Kerman lavalle / Pääskyvuo-
ren näkötorniin
Autiotalojen vuokraaminen
Huonevuokraus (Air bnb)
Venevuokraus tai -lainaus
Kanoottivuokraus
Vuokraa heinäveteläinen (vrt. Rent a Finn)
Tapahtumien yhteinen tienvarsimainos
Talkoopankki
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Tietokirjailija Ari Turusen puheenvuoro 
Suomi luokitellaan eurooppalaisittain erittäin hiljaiseksi alueeksi, jossa ihmiset eivät altistu melulle 
läheskään samalla tavalla kuin esimerkiksi keskisessä Euroopassa. Hiljaisuus on varsinkin Itä-Suo-
malaisille arkinen asia, mutta kansainvälisen turismin näkökulmasta se on vetovoimatekijä ja mat-
kailuvaltti. Turunen kertoi kahdeksasta järvestä maailmalla, jotka vertautuvat Saimaaseen. Mitä 
voimme oppia näiden järvien matkailun kehittämisestä? 

Esimerkiksi Ruotsin Vänern markkinoi kylpylöitä ja palveluja koko perheille. Saksan ja 
Sveitsin rajalla sijaitsevan Bodenjärven ympärillä korostetaan hyvää elämänlaatua, hiljaisuutta ja 
pyöräilyä järven ympärilllä. Usan ja Kanadan alueella sijaitseva Lake of Woods on järvi, jossa on 
maailman eniten saaria ja rantaviivaa. Lisäksi paikalliset ihmiset vakuuttavat sen olevan paras ka-
lastuspaikka koko maailmassa. Issuk Kyl -järvellä Kirgisiassa paikallinen alkuperäiskulttuuri on tuot-
teistettu matkailuvaltiksi. Jurtat, hevosratsastus ja muu paimentolaiselämään tutustuminen muo-
dostavat turismin ytimen. 
 
Havaintoja maailmalta, miten Pohjois-Heinäveden alueen markkinointia tulisi kehittää: 

• paikallista elämänmuotoa, hiljaisuutta ja puhtautta esille ja palvelutuotteiksi 
• yhteinen, koko Saimaan alueen markkinointi 
• huumori, vieraanvaraisuus (jos se on oikeasti totta), "arktinen hulluus" esille --> talvi on 

hauska juttu 
• Villiruoka-alue, sertifioitu luomukeräysalue 
• UNESCO:n maailmanperintökohdestatus Saimaan alueen kohteille 
• kuljetuspalvelut helposti ostettaviksi, miten pääsee vaikkapa Savonlinnasta Palokkiin? 
• Verkossa tulisi olla helppokäyttöinen verkkokauppa, josta kaikkia matkailupalveluja on 

helppo ostaa esimerkiksi aidon sultsinan nauttimisesta kokonaisen höyrylaivan vuokraami-
seen ja kaikkea siltä väliltä. 

Kysymyksiä 
• Voisiko Saimaan alueesta tehdä tarkkoja (korkea resoluutio, zoomaus-mahdollisuus) digi-

taalisia retkeilykarttoja, jossa kaikki palvelut ja nähtävyydet olisi kuvattu tarkasti lisätieto-
linkkeineen? 

• Voiko matkailija osallistua esimerkiksi hirvenmetsästykseen paikallisen hirviporukan mu-
kana Suomessa? 

Villi, vapaa, puhdas -palvelumuotoilu 
• Julistaudutaan villiksi, vapaaksi ja puhtaaksi alueeksi ja sertifioidaan se. Ei välitetä kunta- ja 

maakuntarajoista. 
• Kartat, reitit ja opasteet samalla tyylillä 
• Yrittäjäverkosto näkyviin reittien varrelle 
• Palvelut, opastukset ja reitit esitteissä ja kootusti verkkosivuilla 

 
Lisätiedot: 
ari.turunen@vehra.fi 
Katso myös: www.slowfinland.fi 
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Professori emeritus Juha Pentikäisen puheenvuoro 
Esimerkiksi Pohjois-Heinäveden Tyvin kylän pohjoispuolella sijaitsevan Kokkomäen alueen mui-
naismaisema on matkailullisesti merkittävä paikka, jota tulee suojella. Samoin alueen muut luonto- 
ja muinaishistorialliset kohteet tulee säilyttää, että ne ovat matkailijoiden löydettävissä ja kestä-
vällä tavalla käytettävissä. 

Geopark on rajattu alue, joka sisältää merkittäviä geologisia kohteita, luontokohteita 
sekä historiallisia nähtävyyksiä. Olisi tärkeää, että Saimaa saisi kansainvälisen UNESCO Global 
Geopark -statuksen. Heinäveden kannattaisi lähteä mukaan jo olemassa olevaan Saimaa Geopark -
yhteistyöhön.  

Saimaalla on yhtäläisyyksiä Pohjois-Italian suurten järvien, kuten Garda-järven 
kanssa. Garda-järvi on lähes kaikille suomalaisille tunnettu matkailukohde, mutta tuntevatko italia-
laiset samalla tavalla Saimaan? 

Saimaan kehittämistä voisi Pentikäisen mukaan tehdä myös yhteistyössä venäläisten 
kanssa. Venäjän puolella on useita suuria järviä, joiden matkailun kehittämistä voisi tehdä yhdessä 
puolin ja toisin kokemuksia vaihtaen. Yhteistyö alueiden välillä voisi olla hedelmällistä myös Lapin 
suuntaan. Lakeland-alueella olisi paljon opittavaa Lappland-alueen brändäämisestä. 

Pentikäisen mukaan hiljaisuus, pyhyys ja puhtaus ovat Pohjois-Heinäveden alueen 
menestystekijöitä. Tähän liittyen voisi Pohjois-Heinävedellä järjestää esimerkiksi näitä teemoja 
ymmärtävien eräoppaiden koulutuksen. 
 

Poimintoja seminaariyleisön avoimesta keskustelusta 
• Palokissa oli aikoinaan mukava soudella, toivottavaa olisi, että kosket aukeaisivat. Pohjois-

Karjalan sähkön omistavat Pohjois-Karjalan kunnat, siksi kuntien olisi oltava aktiivisia Poh-
jois-Karjalan sähkön suuntaan voimalaitoksesta luopumiseksi. Heinäveden kunnanvaltuus-
ton tulisi tehdä esitys Pohjois-Karjalan sähkön yhtiökokoukselle, että Palokin voimalaitok-
sesta olisi luovuttava mahdollisimman pian – tarvittaessa vaikka vastikkeetta. 

• Voimalaitoksen Heinäveden kunnalle tuoma taloudellinen hyöty on maksimissaan 50 000 
euroa vuodessa. Vapaiden koskien ympärille muodostuva matkailupalvelukeskittymä tuot-
taisi kunnan kassaan varovastikin arvioituna 500 000 euron tulon, mahdollisesti paljon 
enemmänkin. Tämä tulo olisi pääasiassa erilaisia kunnan saamia verotuloja yrityksiltä ja 
palkansaajilta. Heinäveden kannattaakin jo taloudellisista syistä pyrkiä pääsemään voima-
laitoksesta eroon. 

• Palokin kosket tulisi olla Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien tärkein 
matkailun kehittämisen ja edunvalvonnan asia.  

• Palokin koskien aukaiseminen on tunnustettu ja tunnettu useissa strategioissa. Alueella on 
paljon matkailuinfrastruktuuria valmiiksi olemassa. Tästä johtuen aluetta olisi helppo läh-
teä kehittämään verrattuna keskellä erämaata olevaan kohteeseen.  

• Tuusniemen sijainti olisi asuinpaikkana erinomainen esimerkiksi sekä Kuopiossa ja Palokissa 
työssä käyville perheille. Tuusniemelle Palokin voimalaitoksesta onkin pelkästään haittaa ja 
kunnan kannattaisi lähteä voimakkaasti ajamaan voimalaitoksesta luopumista Pohjois-Kar-
jalan sähkön yhtiökokouksessa. 
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• Heinäveden aluetta uhkaa grafiittikaivoshanke. Onneksi sitä vastustamaan on noussut mel-
koinen kansaliike. Järjetöntä kaivolakia tulisi muuttaa, kaikkien puolueiden pitäisi ajaa kai-
voslain muuttamista. 

• Tutkas, tutkijoiden ja kansanedustajien pikkuparlamentissa eduskunkunnassa pitämä kes-
kustelufoorumi tulisi osallistaa Palokin koskien vapauttamiseen.  

• Pohjois-Karjalan sähköltä ei saa tietoa, milloin Palokissa juoksutetaan. Palokin kosket näyt-
tivät juoksutuksen aikaan niin voimakkailta, että koskimelojiakin hirvitti niitä lähteä laske-
maan. Koski (Saunakoski) osoittautui kuitenkin erinomaiseksi melontakohteeksi. Koskime-
lontaa voisi kehittää jo ennen voimalan purkamista, jos juoksutus saadaan toimimaan. Me-
lontaa on erilaista: pelimelontaa, koskenlaskua, pujottelua. Koskenlaskun harrastajien pi-
täisi tietää, mistä pääsee rantaan ja mistä voi nostaa kanootit takaisin auton kyytiin. 

• Pienten asioiden kehittäminen tuo alueelle toimintaa, joka pohjustaa suurta koskien avau-
tumista. Tällaisia voisivat olla juurikin juoksutusten aikainen melontaharrastus ja Luostari-
vaelluksen kehittäminen matkailijaystävälliseksi ja kiinnostavaksi.  

• Palokki on kotimaan viikonloppumatkailun kannalta ja sijainniltaan erinomainen suhteessa 
Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin. 

• Aitolammen grafiitti-kaivosta pitää vastustaa, muuten matkailun kehittäminen on lähes 
mahdotonta. 

• Elinkeinovision lisäksi voitaisiin luoda "koskipolku", joka menisi yksityiskohtaisemmin sii-
hen, miten elinkeinotoimintaa voitaisiin alueella kehittää askel askeleelta tästä päivästä al-
kaen. Matkailun kehittäminen tulisi lähteä tämänhetkisestä osaamisesta.  

• Heinävesi kannattaisi brändätä koskien kautta. Käytetään jo nyt kaivoshankkeen vastusta-
misen saama mediahuomio Palokin koskien esille tuomiseen. 

• Metsähallitus tulisi ottaa mukaan kalastusmatkailun kehittämiseen alueella. 
• Museovirasto on kieltänyt puiden raivaamisen koskista. Vanhoista koskien uomista pitää 

saada kaataa puita. Museoviraston rajoitukset ovat järjettömiä. 
• Heinäveden muinaishistoriallisten kohteiden ympärille ei ole ehkä luotavissa massaturis-

mia, mutta pieniä, erityisesti tästä aihepiiristä kiinnostuneita ryhmiä niillä voisi vierailla. 
• Alueen kaikkien maakuntien pitäisi lähteä yhdessä ajamaan Palokin koskien vapauttamista, 

koska siitä on kalataloudellista ja matkailullista hyötyä laajalti kaikkien maakuntien alueella. 
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Työpajat 
Heinäveden matkailun nykytila 
 
Nelikenttäanalyysi (SWOT) 
 
Sisäiset Vahvuudet 

- majoitus- ja ruokailuyrityksiä jo 
alueella 
- hyvä saavutettavuus 
- yleiset kulkuyhteydet 
- tunnetut luostarit 
- lähistöllä leirintäalue (Karvio) 
- yhteistyökumppaneita 
- Puukirkko 
- pieniä jokia, avovettä ja koskia 
- muitakin harrastusmahdollisuuksia 
kuten hevostilat yms. yhdisteltävissä 
- freestylemelontapaikka mahdollista 
rakentaa jo nyt 
- alueen ja joenvarrelta paljon tarinoita 
- kunnan aktiivinen ote matkailun 
edistämiseen 
- olemassa oleva virallinen vesiväylä 
 

Heikkoudet 
- markkinointi 
- yhteistyökumppanit 
- ei ole vetäjiä 
- ei ehkä asiantuntijoita eri lajeihin 
- tarvitaan lisää majoituskapasiteettia, 
jos matkailu lisääntyy huomattavasti 
- eri lajien mahdolliset 
vastakkainasettelut  

Ulkoiset Mahdollisuudet 
- erittäin hyvät vesistöt ja kosket 
- kesä- ja talvilajien yhteisiä ratoja ja 
taukopaikkoja sekä palveluja 
- lentokentät ja junat lähellä (76 km 
Kuo ja Joe 72 km) 
- puhtaus, kauneus, pyhyys, hiljaisuus 
 
 

Uhat 
- kaivos 
- maanomistajien, Metsähallituksen ja 
Museoviraston mielipiteet 
- PKS yhteistyö 
- vaaralliset esteet koskissa 
 

 

 

Ortodoksinen kulttuuri matkailun mahdollisuutena 
• ort. kulttuuri on jo vahvasti matkailussa ja luonut mahdollisuuksia matkailun kehittämiseen 
• haasteena nähtiin matkailun ympärivuotisuus 
• vesistö ollut aina osana luostarimatkailua, risteilyt  
• koskien ympärille mahdollisesti muodostuva matkailukeskittymä ei ole uhka Valamolle, 

päin vastoin, tukee toinen toistaan 
• voidaan kehittää uusia palvelutuotteita: luontoretriitit, melontaretriitit jne. 
• luostarimatkailijat ovat pyhiinvaeltajia, voidaan kehittää eri muotoja ja sisältöjä ja teemoja 

yhdessä muiden toimijoiden kanssa 
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Ympärivuotisen matkailupalvelukeskittymän menestystekijät 
• Palvelut on tuotteistettava 
• Majoituskapasiteettia tulee monipuolistaa. Tarjolla on oltava useita vaihtoehtoja hotelli- 

mökki- ja leirintäaluemajoitusta. 
• Yhteismarkkinointi ja yhteinen varausjärjestelmä tärkeää 
• Tyhjien tilojen hyödyntäminen 
• Etäisyyksien hallinta, kuljetukset 
• Ulkoilureittien tuotteistaminen, maastopyöräily, fatbike, lumikenkäily 
• Elämysten tarjoaminen 
• Sienestys, marjastus, metsästys kalastus 
• Alamäkipyöräily 
• Retkiluistelu 
• Kaikkiin aktiviteetteihin on löydyttävä vuokravälineitä. 
• Aktiviteetteja on oltava tarjolla kaikkina vuodenaikoina. 

 

Elinkeinotoiminnan ideointia Vapaan Palokin! ylempien koskien ympäristöön 
• Noin neljän neliökilometrin retkeilyalue ylempien koskien ympärille, kartassa vihreä 
• Rannassa kulkeva retkeilypolku ja tulipaikkoja 
• Lapinkosken ja Yläkallioisen niskan yli silta 
• Hotellin ympärille palveluja turisteille helposti saavutettavaksi, liikuntamahdollisuu-

det, koskimelonta, mökkejä, rantasauna ym. 
• Kursseja aktiviteetteihin 
• Leirikouluryhmiä, 100+ ryhmää vuodessa 
• Vuokravälineitä 
• Kuljetuspalvelua 
• Tie Ylä-Kallioisen niskalle 
• Tehokas satsaus talviaktiviteetteihin ja talvitapahtumiin 

 

Liite 2:  
Ari Turusen 
alustus 
Valamossa 
25.8.2018
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Toimintaidea
Pro Järvi-Suomi ry on järjestöjen, kansalaisliikkeiden, yritysten, julkishallinnon ja 
aktiivisten yksityishenkilöiden yhteenliittymä ja yhteistyöverkosto.

Järjestön tavoitteena on edistää Järvi-Suomen elinvoimaa, alueen sisäistä yhteistyötä ja 
kestävää kehitystä ja tukea ja kehittää elinkeinoja ja muuta toimintaa, jotka hyödyntävät 
kestävästi itäisen Suomen ainutlaatuista järviluontoa. Järjestö auttaa myös viemään 
käytäntöön Järvi-Suomen peruskirjan ja Saimaa Geopark -hankkeen tavoitteita.

Ensisijaiset käytännön tavoitteet
Pro Järvi-Suomen ensisijainen toiminnallinen tavoite on luoda sekä matkailijoita että 
alueella asuvia auttava verkkopalvelu, joka jakaa mahdollisimman kattavaa kohdennettua 
tietoa käyttäjille. 

Toinen yhtä kiireellinen tehtävä on luoda palvelutuottajien verkosto, jolla turvataan, että 
toivottuja palveluita on saatavissa ja vaihtoehtoja on riittävästi tarjolla.

Kolmas toimi on alueen yleinen kehittämistoiminta, yhteinen ideointi ja eri sidosryhmien 
osallistaminen yhteisen hyvän edistämiseen.

Verkkopalvelu
Verkkopalvelun tavoitteena on olla tietolähde ja palvelusivusto, jossa matkailija 
halutessaan voi suunnitella koko matkansa, tehdä tarvittavat varaukset ja myös maksaa. 
Tarjottavat palvelut voivat olla yhtä lailla yritysten, yhdistysten kuin kuntienkin tuottamia, 
koska käyttäjän kannalta on olennaista vain, että palvelu toimii luvatulla tavalla. Tarjolla 
on luonnollisesti tietoa myös nähtävyyksistä, luontokohteista ja tapahtumista.

Verkkopalvelussa käyttäjä voi tehdä kohdennettuja hakuja eri palveluista, mutta sivusto 
myös ohjaa käyttäjää tämän antamien tietojen ja käyttäytymisen mukaan. Palvelu 
myös toimittaa automaattisesti olennaista tietoa matkasuunnitelmaan liittyen, kuten 
korkearesoluutiokarttoja matkakohteista. Asiakas voi myös määrittää, mikä ei kiinnosta, 
jotta sivusto ei suotta tarjoa vääriä palveluita.

Asiakas on lähdössä henkilöautolla Helsingistä Iisalmeen 
perheineen. Hänellä on viikon loma, josta hän haluaa viettää 
suurin piirtein puolet perillä, mutta matkalla hän haluaa 
tutustua Järvi-Suomeen. Verkkopalvelussa hän määrittää 
lähtö- ja päätepisteen, matkan (summittaisen) ajankohdan 
ja perustiedot, kuten matkustavien henkilöiden määrän ja 
kiinnostuksen kohteet sekä toivotun matka-ajan. Näiden tietojen 
pohjalta sivusto ehdottaa matkaetappeja, reittejä ja matkalle 
sattuvia palveluita, nähtävyyksiä ja tapahtumia.

Kun käyttäjä löytää mieleisensä palvelut, hän vie ne 
ostoskoriinsa ja kuten missä tahansa verkkokaupassa, hän voi 
halutessaan maksaa kaiken kerralla yhdellä maksutapahtumalla. 
Tietysti valittavana on myös pelkkä varauksen tekeminen ja 
maksu esim. suoraan palvelutuottajalle.

Esimerkki 1

Liite 3: Pro Järvi-Suomi ry:n 
perustamismuistio
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Toimijaverkosto
Jotta matkailijalla on aidosti valinnanvaraa matkasuunnitelmaa 
tehdessään, tarvitaan tietysti riittävä määrä palvelutuottajia. 
Toisaalta Järvi-Suomen alueella on paljon pieniä toimijoita, joiden 
resurssit ovat rajalliset ja palvelujen toimitusvarmuus vaihteleva. 
Siksi alueelle tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä ja valmiutta turvautua 
naapuriyritykseen tai muuhun palvelutuottajaan, jos omat rahkeet 
eivät yllättävässä tilaneessa riitä.

Monen (varsinkin pienen) matkailu- ja palveluyrittäjän ongelma 
on, että suurimman osan aikaa myynti on liian pientä pitääkseen 
toimintaa kannattavana. Toisaalta, jos tulee äkillinen asiakasryntäys 
paikallisen tapahtuman tai vaikka äkillisen helleaallon vuoksi, myynti jää kysyntään 
verraten vaillinaiseksi, koska tilanteeseen ei ole varauduttu ja myyjä joutuu myymään 
eioota. Tästä on seurauksena lyhytaikainen potentiaalisen tulon menetys, mutta myös 
riski, että pettynyt asiakas ei enää koskaan palaa ainakaan kyseiseen yritykseen tai kenties 
koko alueelle.

Yksi tuore esimerkki on Savonlinnasta: Milanon maailmankuulu La Scala -ooppera vieraili 
Savonlinnan oopperajuhlilla. Vierailu meni hyvin, mutta esityksen jälkeen ilmeni yllättävä 
ongelma: Oopperan solistit pääsivät vapaalle huomattavasti yleisöä myöhemmin, koska 
heidän piti vaihtaa pois esiintymisasun, pestä maskit ym. Kun he lopulta olivat vapaana, 
kävi ilmi, että Savonlinnasta ei saanut enää ruokaa klo 23:n jälkeen. Ongelma ratkesi 
soittokierroksen jälkeen, mutta hetken näytti siltä, että maailmankuulun oopperan tähdet 
pääsevät täyttämään mahansa grillillä.

Ruokatarjoilu konserttien ja muiden tapahtumien jälkeen on varsin tyypillinen ongelma. 
Potentiaalinen ravintola-asiakaskunta ei välttämättä ole kovin iso, mutta ruuatta jääville 
kokemus on karvas ja paha kello kuuluu kauas. Varsinkin Savonlinnan tapauksessa 
italialaistähtien syöttäminen grillillä olisi ollut kulttuuriskandaali, joka olisi tuottanut 
melkoisen imagotappion kaupungille.

Jotta tällaisilta tilanteilta vältytään, tarvitaan yhteistyötä, jossa unohdetaan ainakin osittain 
kilpailuasetelmat ja joskus myös kuntarajat. Yksi olennainen asia on tietysti yhteinen 
suunnittelu tapahtumatuottajien ja yrittäjien kesken. Toisaalta yllätyksiä tulee aina, ja niitä 

Matkailija tai 
alueen asukas et-
sii tiettyä tuotetta 
kotinsa läheltä 
tai matkansa 
varrelta. Hän te-
kee tuotteesta 
haun palvelussa, 
sivusto etsii sitä 
olemassa olevista 
tietokannoista ja 
tarjoaa mahdol-
liset ostopaikat 
ja hinnat. Jos 
tietokannoista 
ei löydy kyseistä 
tuotetta, palvelu 
tarjoaa mahdol-
lisuutta lähettää 
aiheesta kysely, 
joka lähtee esim. 
WhatsApp-viesti-
nä palveluverkos-
toon kuuluville 
yrittäjille, jotka 
ovat ilmoittaneet 
myyvänsä etsityn 
alan tuotteita.

Esimerkki 2

Pro JÄRVI-SUOMI ry

4

varten pitäisi olla parempia järjestelmiä, koska kaikilla paikkakunnilla on varmasti sekä 
yli- että alityöllistettyjä yrittäjiä. Ruokahuolto-ongelmiin yksi apu voisi olla eräänlainen 
ravintoloiden yleinen hätänumero tai yksinkertaisesti WhatsApp- tai tekstiviestiryhmä, 
johon voisi lähettää palvelupyynnön, jos on esim. ryhmä ruokittavana eikä lähistöllä ole 
ravintolaa auki. Yrittäjien tilanteet vaihtelevat, mutta varsin moni on valmis joustamaan 
paljonkin saadakseen asiakkaita ja palvellakseen näitä.

Kehittämistoiminta
Kehittämistoimintaa pitää monella tasolla. Yksittäiset yritykset ja yhdistykset kaipaavat 
usein apua, neuvontaa ja sparrausta pystyäkseen toimimaan uskottavasti vapailla 
markkinoilla. Tarvitaan myös kunnittaisia kehittämistoimia, työssäkäyntialueen laajuista 
toimintaa ja laajimmillaan maakunnallista tai maakuntarajat ylittävää Järvi-Suomen 
yhteistyötä.

Kehittämistoimintaan on tarjolla paljon hankerahaa, ja sitä kannattaa hyödyntää. 
Hankkeiden alueellinen laajuus voi vaihdella, mutta olennaista on, että Pro Järvi-Suomi 
-toimintaan liittyvät hankkeet keskustelevat keskenään ja valmiit tulokset ja tieto saadaan 
laajaan jakeluun niin, että kukin hanke voi viedä tehtyä kehitystyötä eteenpäin.

Hankerahaa on tarjolla sekä yrityksille että 
yhdistyksille, ja yksittäisten hankkeiden sijaan pitää 
pyrkiä jatkuviin prosesseihin.

Hyvä esimerkki toimivasta hankkeesta on 
syyskuussa päättyvä Heinäveden Yrittäjät ry:n 
Suomen suurin ajatushautomo -projekti. Se on 
ideointi ja paikalliskehittämishanke, jossa on kerätty 
ajatuksia ja parannusehdotuksia laajasti kunnan 
erilaisilta sidosryhmiltä, kuten koululaisilta, 
eläkeläisiltä, yrittäjiltä ja kylätoimikunnilta. 
Hankkeen toisena tavoitteena on ollut hyödyntää 
Heinäveden sijaintia Itä-Suomen keskellä ja 
virittää Heinävedeltä käsin Itä-Suomen kattavaa 
maakuntarajat ylittävää yhteistyötä.

Heinäveden hanke on tuottanut ison määrän 
ideoita ja ratkaisumalleja, ja monia ideoita on 
myös jo toteutettu. Yhdistyshankkeen jatkoksi on 
myös tulossa yritysryhmähanke, jossa toteutetaan 
yritysten voimin joitakin hankkeen tuottamista 
toiminta-ajatuksista.

Heinäveden hanke on myös hyvä pohja laajemmalle 
yhteistyölle, sillä sen toimintamalleja ja valmiita 
ideoita on helppo viedä soveltuvin osin muille 
paikka- ja seutukunnille ja kehitellä pidemmälle. 
Testattuja työkaluja käyttäen voidaan myös 
hakea kunkin paikka- ja seutukunnan omia 
erityisvahvuuksia, ilman, että joka paikassa pitäää 
lähteä nollasta.

100 IDEAA
– ja vähintään yksi hyvä

Heinäveden Yrittäjät ry kutsuu teidät 100 ideaa ja 
vähintään yksi hyvä -seminaariin 29.-30.3. Seminaari 
on Suomen suurin ajatushautomo -hanketta, joka on 
kerännyt ideoita Heinäveden alueen kehittämiseksi vii-
me keväästä lähtien. Hankkeeseen on kuulunut viime 
huhtikuussa ensimmmäistä kertaa järjestetty Ajatus-
valamo-seminaari sekä 100 ideaa ja vähintään yksi 
hyvä -työpajat, joita on järjestetty eri puolilla Heinä-
vettä.

Hankkeen aikana on kertynyt jo pitkä lista kehittämis-
kohteita ja konkreettisia ideoita, joista tähän mennes-
sä näkyvin yläkoulun 100 ideaa -työpajasta liikkeelle 
lähtenyt skeittiparkki. Työpajojen kautta on tullut 
myös konkreettisia kehittämistoiveita kunnan suun-
taan, ja yrityspuolella on jo tekeillä jatkohankkeita, 
joilla ideoita viedään käytäntöön.

Hanke jatkuu ensi syksyyn, ja tekeillä on myös toinen 
Ajatusvalamo-seminaari, joka järjestetään ennen Hei-
näveden Kanavasoutua 17.-18. heinäkuuta Valamossa. 
Siinä teemana luonto- ja kulttuurimatkailu. Nyt on 
kuitenkin välitilinpäätöksen ja yhteisen miettimisen 
aika. Siksi Heinäveden Yrittäjät ry kutsuu kaikki päät-
täjät – ja toki myös kaikki muut kiinnostuneet – 100 
ideaa ja vähintään yksi hyvä -seminaariin Varjentiinin 
saliin 29.–30. maaliskuuta (pe klo 14-18 ja la klo 10-
14).

Seminaarissa esitellään hankkeessa tähän mennessä 
syntyneet ideat ja jatkosuunnitelmat. Lisäksi keksi-
tään yhdessä uusia ja mietitään, miten hyviä ideoita 
saisi yhdessä toteutettua. Seminaarissa on vieraili-

joina kolme kokenutta yhteisöhankkeiden tekijää eli 
joukkorahoitusalusta Mesenaatti.me:n toinen perus-
taja Pauliina Seppälä (http://pauliinaseppala.com/), 
joukkorahoitusasiantuntija Kimmo Hokkanen (Osuus-
kunta Ehta Raha) sekä moniyrittäjä ja mm. Rautalam-
pi-, Suonenjoki- ja Uusi Savo -lehtien perustaja Marita 
Leskinen.

Seminaari koostuu kahdesta puolikkaasta päivästä, 
joista ensimmäinen puolisko on varattu alustuksille 
ja yleiskeskustelulle ja toinen päivä asiantuntijoiden 
vetämälle työpajatyöskentelylle, jossa haetaan ennen 
kaikkea käytännön ratkaisuja.

Aikataulu:

Pe 29.3. Klo 14–18
– Hankkeen välitilinpäätös, tärkeimmät ideat  
ja jatkosuunnitelmat, Mikko Keinonen, 
Heinäveden Yrittäjät ry
– Kokemuksia ja esimerkkejä yhteisöhankkeista ja 
joukkorahoituksesta, Pauliina Seppälä  
ja Kimmo Hokkanen
– Villejä esimerkkejä verrokkikunnasta,  
Marita Leskinen 

La 30.3. Klo 10-13
Klo 10-13 Työryhmätyöskentelyä Pauliina Seppälän, 
Kimmo Hokkasen ja Marita Leskisen johdolla: miten 
hyvistä ideoista syntyy konkreettisia tekoja?
Klo 13–14 Loppukeskustelu ja yhteenveto
Lisätietoja: 
Mikko Keinonen 
045 7871 3451

Järjestäjä Heinäveden Yrittäjät ry
www.facebook.com/heinavedenyrittajat

HEINÄVEDELTÄ
SAA

KAIKKEA
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Tarvittavat toimintaresurssit
Jotta yllä kuvattuihin tavoitteisiin päästään, tarvitaan:

Tietoa palveluista, kohteista ja toimijoista
Tätä on paljon olemassa hajallaan erilaisilla sivustoilla 
ja listoilla, mutta tieto pitää koota ja päivittää. Jokaiseen 
toimijaan pitää olla yhteydessä henkilökohtaisesti, koska on 
turha markkinoida ja myydä palvelutuottajaa, joka ei ole 
sitoutunut antamaan luvattuja palveluita. Palveluverkoston 
kannalta olennaista on koota yhteen yrittäjiä, jotka tarjoavat: 
majoitusta, ruokaa, kuljetusta, välinevuokrausta, sisältöjä 
(tapahtumat, opasretket, kulttuuri) ja hyvinvointipalveluita.

Tuotteita
Tämä on selvä ongelma ja myös 
avainkysymys. Ei riitä, että 
Heinävedellä, Rautalammilla tai 
Ilomantsissa on hieno luontokohde, 
jos siihen ei liity selkeää 
tuotetta tai palvelua. Toisaalta 
keskivertomatkailijalta loppuu 
kärsivällisyys, jos yhden päivän 
ohjelman rakentaminen vaatii 
kymmenen puhelinsoittoa ja tuntien 
surffaamista nettisivuilla, joissa tieto 
on hajallaan ja vain satunnaisesti 
ajankohtaista eikä hintoja tahdo 
löytyä mistään. Tarvitaan siis 
selkeitä palvelupaketteja ja muita selvästi hinnoiteltuja tuotteita.

Teknisiä alustoja
Hakukoneet, tietokannat ja muut palvelualustat ovat jo olemassa, ja on aivan liian yleinen 
virhe lähteä tekemään pienillä resursseilla vaihtoehtoja ohjelmistoille, joilla on ollut 
kenties miljoonia testikäyttäjiä. Tekniset ratkaisut pitää vain löytää ja integroida.

Sisältöjä
Kun asiakkaan kiinnostus on herätetty, pitää kiinnostukseen vastata tarjoamalla tietoa. 
Markkinointimateriaalin pitää olla kunnossa, koska markkinoinnin ja mainonnan laatu 
kertoo myös itse tuotteen laadusta. Tyytyväinen asiakas on hyvä myyjä ja tieto leviää 
paljon somessa, mutta kaikki tiedonkulku ei voi olla sen varassa.

Uskottava viestintä vaatii ammattilaisen panosta ja valokuvilla ja videoilla ja ratkaiseva 
rooli.

Muista hankkia:

Tietoa
Tuotteita
Teknisiä alustoja
Sisältöjä
Myyjiä
Koulutusta
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Myyjiä
Vaikka lähes kaikki on nykyään netissä ja some on erinomainen markkinointikanava, 
pelkkä näkyvyys ei riitä, vaan asiakkaat pitää sitouttaa ja saada ostamaan. Jotta 
verkkopalvelu ja palveluverkosto alkaa tuottaa riittävästi ollakseen kannattava, varsinkin 
alkuvaiheessa tarvitaan osaavia tekijöitä, jotka tekevät käytännön myyntityötä ja 
huolehtivat siitä, että kiinnostuneet yleensä löytävät palvelujen äärelle.

Varsinkin järjestöissä ja kunnissa on yleinen virhe unohtaa, että myynti on oma 
taitolajinsa, jonka hoitaa parhaiten asiaan erikoistunut ammattilainen. Usein esim. 
10-20 prosentin myyntiprovisio koetaan jo liian isoksi menoeräksi ja siitä säästetään 
ymmärtämättä, että hyvä myyjä on hyvin helposti monin verroin palkkansa arvoinen, jos 
vain tuote on kunnossa.

Koulutusta
Kun luodaan laajaa toimijaverkostoa, tarvitaan monenkokoisia toimijoita osa-aikaisista 
yrittäjistä ja harrastajajärjestöistä isoihin yrityksiin ja julkisorganisaatioihin. Osalle omien 
palvelujen tuotteistaminen on arkipäivää, mutta moni tarvitsee ulkopuolista silmää ja 
ammattilaisen neuvoa tunnistaakseen omat vahvuutensa ja tehdäkseen niistä valmiita 
tuotteita.

Järvi-Suomen vahvuuksia
Alueen vahvuuksia ovat puhtaus, hiljaisuus, kiireettömyys, vieraanvaraisuus, tarinat ja 
palveluosaaminen.

Puhtaus
Puhdas vesi ja ilma ja laajat 
koskemattomat luontoalueet 
ovat meille niin ilmeisiä, että 
on helppo tulla sokeaksi niiden 
ainutlaatuisuudelle. Toisaalta 
puhtaus on haavoittuva arvo, 
koska mitä puhtaampi vesialue 
tai luontokohde on, sitä arempi 
se on pienillekin muutoksille. 
Tämä on haaste myös matkailun 
kehittämisen kannalta, sillä 
varsinkin massaturismiin liittyy 
yleensä myös jäteongelmia ja iso 
hiilijalanjälki. Siksi onkin tärkeää 
kehittää alusta lähtien kestävää 
matkailua, jonka hiilijalanjälki on mahdollisimman lähellä nollaa ja vaikutus ympäristöön 
yleensäkin lievä. 

Kun puhtauden kaupallinen arvo tunnistetaan ja tunnustetaan ja sitä hyödynnetään 
oikealla tavalla, on myös helpompi puolustaa olemassa olevaa puhtautta mm. 
kaivoshankkeilta ja muilta saastuttavilta teollisuuden haaroilta.
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Hiljaisuus
Hiljaisuus on toinen vallitseva piirre, jota emme paikallisina useinkaan huomaa. Se on 
kuitenkin iso vahvuus, sillä jatkuva melu aiheuttaa stressiä ja hiljaisuudella on palauttava 
vaikutus. Hiljaisuudessa on huomattava potentiaali juuri Suomessa, sillä desibeliarvoilla 
mitaten Suomi on Euroopan hiljaisin maa.

Hiljaisuuteen liittyy tietysti myös sama paradoksi kuin puhtauteen: hiljaisuus ja 
massaturismi ovat käytännössä toisensa poissulkevia tekijöitä. Toisaalta on toki 
mahdollista järjestää ohjelmaa isoillekin ryhmille ilman meluhaittaa. Tästä hyvä esimerkki 
on vaikkapa Heinäveden Kanavasoutu, jossa yli 100 ihmistä kulkee halki vesistön 
tuottamatta juuri lainkaan ääntä.

Lähiruoka
Puhtaus näkyy tietysti myös 
suomalaisessa ruuassa. Hyviä 
perinneruokia riittää, ja valikoimaa 
on viime vuosina tullut reilusti lisää. 
Erityisen isoa kasvu panimo- ja 
väkijuoma-alalla, missä suomalaiset 
haalivat palkintoja ympäri maailmaa.

Erityisen mieleen painuvaa tietysti 
on, jos voi ostaa muikkuja suoraan 
kalastajan veneestä, poimia 
mustikoita suuhun metsästä ja 
sammuttaa janon luonnonlähteestä.

Pro JÄRVI-SUOMI ry
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Kiireettömyys ja vieraanvaraisuus
Vieraanvaraisuus on toki 
globaali ilmiö, mutta 
itäsuomalaiseen kulttuuriin 
se kuuluu olennaisesti. 
Vieraanvaraisuus voi terminä 
tuntua väärältä, jos puhutaan 
maksullisista palveluista, mutta 
aidon vieraanvaraisuuden ei 
tarvitse välttämättä olla ilmaista. 
Avainkysymys on, onko asiakas 
yrittäjälle tai palveluntarjoajalle 
vain potentiaalinen rahanlähde, 
joka saa osakseen huomiota 
juuri niin paljon kuin on tarpeen 
maksun saamiseksi vai onko hän toivottu vieras, 
jonka olo halutaan tehdä mahdollisimman hyväksi.

Myös kiireettömyys on osa vieraanvaraisuutta. 
Itäsuomalaiseen kulttuuriin kuuluu, että kiireessäkin 
pitää olla aikaa juoda kahvit, jolloin pysähdytään, 
kuunnellaan toista ja tarinoidaan eikä kiireen 
anneta näkyä, vaikka kahvin jälkeen juostaisiin pää 
kolmantena jalkana. Yrittäjä ei varmasti sesonkiaikana 
ehdi pysähtyä kupposelle joka asiakkaan kanssa, mutta olennaista on olla läsnä sen aikaa, 
kun kohtaa toisen ihmisen.

Viime aikoina on myös alettu puhua savolaisen kierouden sijasta savolaisesta ja 
itäsuomalaisesta leppoisuudesta ja mutkattomuudesta. Sitä kannattaa mainostaa ja pitää 
yllä. 

Tarinaperinne
Itä-Suomessa, varsinkaan Savossa, ei voi toimittaa 
pientäkään asiaa ilman, että siihen liittyy tarina. 
Hyvä tarina tekee vaatimattomastakin kohteesta 
mielenkiintoisen ja toisaalta ilman tarinaa 
hienokaan paikka ei ole juuri mitään. 

Yksi hyödyntämätön, mutta hyvin potentiaalinen 
yleistarina koko Järvi-Suomen alueelle liittyy 
Suvasveden syntyyn. Järvi on nimittäin 
syntynyt kahden meteorin törmäyksestä. 
Näistä ensimmäinen on osunut maahan n. 
800 miljoonaa vuotta sitten ja toinen n. 600 
miljoonaa vuotta myöhemmin. Ensimmäisen 
törmäyksen ajankohdan perusteella voisi 
väittää, että kaksisoluinen elämä maapallolla 
on itse asiassa alkanut meteorin törmäyksestä 
Suvasvedellä eikä kukaan pystyisi tieteen nimissä 
väittämään täysin varmasti, ettei näin ole. Ison 
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meteorin törmäyksestä on tietysti roiskeita myös laajalle alueelle, joten Järvi-Suomea voisi 
kansainvälisesti mainostaa nimittäen sitä elämän kehdoksi.

Maaseudun pienet erikoisliikkeet
Perusasiakaspalvelu pitää tietysti hallita, ja suomalaisilla on tekemistä jo siinä, että 
pystymme pitämään asiakaspalvelun tason kansainvälisten kilpailijoiden tasolla.

Kotimaan matkailijoita ajatellen maaseutuvoittoisella alueella on kuitenkin yksi aarre, 
joka jää helposti täysin huomiotta: maaseutukuntien ja pienten kaupunkien pienliikkeet. 
Ympäri Itä-Suomeakin pienissä maaseutukunnissa ja pikkukaupungeissa usein eläkeiässä 
olevien yrittäjien pitämiä erikoisliikkeitä, joilla on vuosikymmenten historia. Näissä 
liikkeissä on usein osaamista ja tavaraa, jota isoista marketeista ei löydä. Jos nämä yrittäjät 
saadaan edes jotenkin verkottumaan matkailijoiden ja myös alueen asiakkaiden avuksi 
(esim. WhatsApp- tai tekstiviestiryhmällä), saadaan oiva lisä palveluketjuun.

Rahoitus
Pro Järvi-Suomi ry rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla, palvelumyynnillä ja 
hankeavustuksilla.

Jäsenmaksut
Pro Järvi-Suomi ry voi hyväksyä henkilöjäseniä, mutta rahoituksen kannalta olennaisia 
ovat yhteisöjäsenet, kuten yritykset, järjestöt ja kunnat. Yhteisöjäsenmaksu pitää 
portauttaa organisaation koon mukaan, koska jäsenkunnasta tulee laaja, mutta toisaalta 
saatava jäsenmaksuhyöty on mahdollisimman iso. Jäsenmaksu voisi määräytyä esim. näin:

henkilöjäsenet max 50 euroa

kannatusjäsenet summa vapaa

yritykset 50 – 500 euroa koon mukaan

yhdistykset 50 – 500 euroa koon mukaan

kehitysyhtiöt 1000 - 2000 euroa

kunnat 500 – 2500 euroa koon mukaan

Palvelumyynti
Selkeä myytävä palvelu on ainakin verkkopalvelu. Sen kautta tulevalle myynnille ja 
varauksille pitää määrittää riittävä, mutta kohtuullinen provisio. Järjestö voi myös myydä 
koulutus- ja konsulttipalveluita.

Hankerahoitus
Hankerahoitus on merkittävässä roolissa varsinkin alussa, kun pitää luoda laajoja 
järjestelmiä ja kerätä iso määrä tietoa. Hankkeita voidaan toteuttaa erilaisilla 
aluerajauksilla (ks. kehittämistoiminta).
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Verkkopalvelu koskee koko Järvi-Suomea, ja siihen luontevin rahoituslähde olisi 
todennäköisesti EU:n rakennerahastot. Ne jakavat tukia, joiden kokoluokka riittää pavelun 
toteuttamiseen ja toisaalta hanke on niin iso, että se täyttää hakukriteerit.

Tuotteistamiseen ja yleisen yhteistyön edistämiseen voidaan luoda alueellisia 
kehittämishankkeita esim. niin, että tavoitteena on saada leader-hanke kullekin Järvi-
Suomen leader-alueelle. Näissä hankkeissa voidaan käyttää mallina Heinäveden 
Yrittäjät ry:n Suomen suurin ajatushautomo -hanketta, ja olennaista on, että hankkeet 
keskustelevat keskenään ja jokaisella uudessa hankkeessa hyödynnetään mahdollisimman 
paljon aikaisemmissa kerättyä tietoa ja ideoita. Pro Järvi-Suomi ry voi olla alueellisten 
hankkeiden hallinnoijana, mutta järkevintä olisi löytää kullekin alueelle paikallinen 
järjestö, joka voisi toimia hankkeen pääorganisoijana.

Yhdistyshankkeiden lisäksi pitää myös perustaa yritysryhmiä, koska 
yritysryhmähankkeita on tarjolla paljon vähemmän kuin rahoitusta ja 75 %:n tuki on 
hyvä houkutin yrityksille. Yritysryhmähankkeiden aluerajaus on vapaa, sillä samaan 
yritysryhmään voi kuulua mikä tahansa EU:n alueella toimiva yritys. 

Jäsenistö ja yhteistyötahot
Matkailualan yhteistyöhankkeita on paljon, ja on tärkeää, että Pro Järvi-Suomi ry ei lähde 
tekemään sellaista, mitä tehdään muualla paremmin ja isommilla resursseilla. Meillä on 
kuitenkin vahva visio ja kasvava yhteistyöverkosto, joten oman järjestön perustaminen 
kannattaa. Toiminnan tehostamiseksi pitää vain pyrkiä yhteistyöhön isojen ja vahvojen 
toimijoiden kanssa.

Järjestön toiminta-alue on Etelä- ja Pohjois-Savo ja Etelä- ja Pohjois-Karjala. Tältä alueelta 
etsitään myös yhteistyökumppanit. 

Alueen palveluyritykset

Alueen yhdistykset

Kunnat

Maakuntaliitot

Yrittäjäjärjestöt (paikalliset ja alueelliset)

Kauppakamari

Kulttuurijärjestöt

Museot, teatterit ja taidelaitokset

Visit Finland

Karelia Expert

Business Joensuu

Business Kuopio

Miksei Oy (Mikkeli)

Navitas Kehitys (Varkaus)

Eduskunnan Love Saimaa -ryhmä

Alueen kansanedustajat ja EU-edustajat

Savonia AMK

XAMK

Karelia AMK

Itä-Suomen yliopisto

LUT

Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihanke

Saimaa Geopark

Järvi-Suomen kylät ry

Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys

Savonlinnan oopperajuhlat

Joensuun Pop-Muusikot ry

Jäseniä ja yhteistyötahoja (alustava lista)



Tämä julkaisu on Suomen suurin ajatushautomo -hankkeen loppujulkaisu.  
Hanke toteutettiin Piällysmies ry:n myöntämä leader-tuella 1.4.2018–31.12.2019.  
Hankkeen toteuttaja oli Heinäveden Yrittäjät ry.

Hankevastaava:
Mikko Keinonen

Hankkeen ohjausryhmä / Heinäveden Yrittäjät ry:n hallitus
Tuomo Koponen, pj
Ari Hiltunen
Mikko Keinonen
Mikko Kinnunen
Enni Leinonen
Juha Pelkonen
Eija Ritvanen
Hannele Salomäki
Matti Vihma
Julkaisun tekstit, kuvat ja taitto:
Mikko Keinonen

Hankkeessa kuullut asiantuntijat
Kimmo Hokkanen, joukkorahoitusasiantuntija, Osuuskunta Ehta Raha
Kati Häkkinen, hotelliyrittäjä, Aava Resort
Tanja Jänicke, joukkorahoitusasiantuntija, Mesenaatti.me / Yhteismaa ry
Sami Kojonen, näyttelijä, juontaja
Eija Kärnä, kasvatustieteen professori, Itä-Suomen yliopisto
Marita Leskinen, päätoimittaja, Rautalampi-lehti
Kati Nyman, yhteiskuntasuhdevastaava, Abbvie
Juha Pentikäinen, uskontotieteen professori emeritus, Helsingin yliopisto
Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät ry
Juho Pesonen, tutkimuspäällikkö, Itä-Suomen yliopisto
Ilkka Pirskanen, toimitusjohtaja, Siun Sote
Jonne Posti, projektivetäjä, Palokin kosket vapaaksi -kansalaisliike
Pekka Riihimäki, hoivayrittäjä, TESO ry:n puheenjohtaja
Jukka Takalo, muusikko, yrittäjä
Eero Tuomisto, toiminnanjohtaja, Ilomantsin matkailuyhdistys
Ari Turunen, toimittaja, kirjailija
Laura Vuorensola, projektivastaava, Ylä-Savon sote
Tiina Öberg, tiedottaja, Suomen Luontaislääkinnän Keskusliitto ry

Lisätietoja
www.ajatusvalamo.net
www.yrittajat.fi/heinavesi


