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Tuleva	palvelutarjonta	kohderyhmittäin

Valitut	kohderyhmät:	
- Hyvinvointimatkailijat
- Aktiiviliikkujat
- Lapsiperheet
- Seniorit	ja	erityisryhmät
- Kansainväliset	businessmatkailijat	(alueen	elinkeinoelämän	

markkina-alueiden	pohjalta)



Hyvinvointimatkai-
lijan K-P

Hyinvointipalvelut, 
perinnehoidot..
Hyvinvointipaketit, kauneushoidot, 
kylpylät 
Millaisen osaamisperinteen kautta 
palvelut syntyneet, miten osaamista 
ylläpidetään ja kehitetään 
monialaisesti
Terveysteknologia kuntoilussa ja 
kuntoutuksessa
Ravintola ja majoituspalvelut
Lähiruoka ja luomutuotanto
Maaseudun hyvinvointilomat

Liikenneyhteydet, majoituspalvelut, 
ostoskeskittymät…

Kevyen liikenteen väylien 
kunnossapito ja kehittäminen

Liikunta- ja kulttuuritilat kuten esim. 
konserttisalit, tanssilavat ja 
uimahallit monipuolisessa käytössä

Matkailukohteiden 
vahvistaminen
Kulttuuritapahtumat ja –tilat, 
konsertit, K-P kamariorkesteri, 
Guardia Nueva, Talviharmonikka, 
Kaustinen Folk Music Festival, 
Kansanlääkintäkeskus, eräkohteet,
Hiljainen K-P äänimaisema, 
Kemora,nähtävyydet, Tankar, 
rannikon Venetsialaiset

Käsityömatkailu
Hoivamusiikki, musiikkiterapia
Muusikoiden välityspalvelu
Uudet konseptit:
Tanssikonsertit, 
lavatanssikurssit
7-sillan/Neristan pyöräily
Rajaseudun saluunan 
lännenkulttuuria, -majoitusta ja –
ratsastusta
Koskenlaskua ja tukinuittoa

Genius loci, historia- ja 
perinnetiedot, museotoimen 
palvelut, karttapalvelut…
Mobiilisovellus matkailu, 
hyvinvointi ja liikuntapalveluista 
ja -reiteistä
Kulttuurireitit isovihan 
jälkimainingeissa?
Omatoimisuuden mahdollistaminen 
teknologialla
Kulttuuria käsittelevä tutkimustyö ja 
sen hyödyntäminen



Aktiiviliikkujan K-P

Ulkoilureittien hyödyntäminen, 
tarinareitistöt/kulttuurikuntoa, 
hiihto, pyöräily,  potkukelkkailu, 
koira- ja ratsastusreitit, ajoradat, 
melonta-, vesireitit, geokätköily, 
ranta- ja eräreitit 
lumikenkäfrisbeegolf, suokenkäily
ja suopallopelit, välinevuokraukset
Maakunnan liikuntapalvelut, -
paikat ja reitistöt www/mobiili
sovellukseksi  (yhteys 
majoituspalveluihin); liikunnan 
genius loci, teknologioiden 
hyödyntäminen omatoimisille 

Turvallinen, puhdas, hiljainen 
luontoympäristö
Kalastus, metsästys, sienestys, 
marjastus
Erämaatuotteet, 
peura/petobongaus, 
peuranlaskentakilpailut

Urheilu, seuratoiminta… Keplin, 
järjestöjen ja kuntien 
liikuntastrategiatyö
Liikuntakasvatus – koulu-koti –
yhteistyö, vanhemmat ohjaajina,
Liikkumattomuuden alueellinen 
hoito-ohjelma (TK, liikuntatoimi, 
yhdistykset, Kepli), varhaisen 
puuttumisen malli
Ammatillistumisen ja 
elinkeinotoiminnan kehittämisen ei 
pidä köyhdyttää harrastamista

Rakennetun liikuntaympäristön, liikunta- ja 
urheilutilojen, taukotupien/retkipaikkojen ja 
majoituskapasiteetin aktiivinen kehittäminen

Liikuntamatkailumaakunnan kehittäminen, 
kuntien liikuntavastaavien yhteistyö, yritykset ja 
yhdistykset

Lajitapahtumat: amatööriurheilu, pesäpalloleirit, 
triathlon, agility, jäätanssit ja kv-tasolle markkinointi

TYKY-päivätarjonta

Liikuntatapahtumat: 
maakuntaviesti, CityRun, Talvitanssit, 
urheiluseurojen peli/lajitapahtumat,
tanssikurssit, hiekkafutis
Uudet tapahtumakonseptit; 
poikkeukselliset taiteen ja liikunnan 
yhdistelmät; 
Jääkansantanssit, tarinapyöräilyt, 
lounasdiscot ja –joogat, hiihtäen 
kulttuuritapahtumiin kuten 
harmonikkahiihto, 
hiihtotapahtumien kehittäminen 
keskustoissa
Liikkuvat työmatkalaiset
Tapahtumien webcasting
penkkiurheilijoille



Lapsiperheen K-P

Luontoreitit, kohteet kuten 
uimahallit, Elba
Kälviän Kotieläinuisto, 
Jukujukumaa,  Vesiveijari, HopLop, 
merenrannat/uintipaikat/ nuorten 
harrastukset/ Skeittiradat/ 
elämyspuisto Kalajoella 

Maaseutumarkkinointi –
matkailevat lapsiperheet tulevat 
kaupunkiympäristöistä –
palveluiden 
kehitysmahdollisuuksien 
turvaaminen maaseutualueilla

Lähiympäristö, asuinympäristön 
palvelusuunnittelu, kaavoitus, 
kyläkoulujen käyttö

Teatteri, tapahtumat, 
harrastustarjonta,… yhteisöllinen 
kokeminen esim Näppärit ja 
leiritoiminta
nuorille suunnatut konsertit  
Alueen majoituksessa lapsille 
/perheille erityistarjoukset -
pakettitarjoukset/ 
Perheliput ja perhekannustimet
Kuljetukset tapahtumiin turvattava, 
tasavertaista saavutettavuutta 
kuten kiertueita edistettävä

Sujuva/toiminnallinen arki: koulun 
ja kodin yhteistyö ja 
iltapäiväkerhotoiminnan lisääminen 
(pilottihankemahdollisuuksia 
maakuntaan)
Kesäajan 
perheharrastustoiminta, 
vanheipainkerhot,
tiedon kulku netti/QR-koodi(?): 
liikuntapaikat ja puistot
Potkua perheeseen -
liikuntakampanjat

Urheilu, seura- ja 
yhdistystoiminta… liikunta- ja 
harrastusmahdollisuudet
Aikuisten ohjausaika ja osuus III-
sektorille talkootyön tärkeää: 
merkitys/talkoopisteet/positiivinen 
talkoo-osallisuus -kampanjat

Lasten ja nuorten osallisuus:
Edunvalvonta&hyvinvointipalvelut
korkean syntyvyyden alueella
Eri sukupolvien yhteistyömallilt
Perheen yhteisen harrastamisen 
olosuhteet

Taiteen perusopetus (rahoitusta 
karsittu vs korvaavat resurssit): 
musiikki, kuvaamataito, sanataide 
ja tanssi/ilmaisutaide
Lasten yliopisto (lauantaisin 
tiede, avaruus yms teemat)
Kulttuurin kasvattaminen esim. 
kokemuksellista ja 
elämyksellistä oppimista: tarinat, 
visualisointi, musiikki, kirjastojen 
rooli esim satutunnit ja it-opstus, 
Keskiaikapäivät ja -ruoka, Snellman 
– patsaan yhteyteen; ihmisten 
elämää esim Hagströmin 
nahkatehtaan työntekijän perhe-
elämän kokeminen, purjehdus ja 
puuveneenrakennusosaamista 
Halkokarissa 



Seniorien ja 
erityisryhmien K-P

Esteettömät luontoreitistöt ja 
liikuntapaikat (palvelee senioreita, 
erityisryhmiä ja lapsiperheitä / 
yhdistävä asia suunnittelussa)
Seniorit ja lapsiperheet yhdessä 
palvelukartassa, kun matkailu ja 
vapaa-aika vietetään eri sukupolvet 
yhdessä
Keski-Pohjanmaalla ei 
korkeuseroja – helppo liikkuminen

Seniorit voimavarana esim
kulttuuriperinnön 
tarinallistaminen ’tarinatabletit, -
teltat – muistojen ja tapahtumien 
tallennus jälkipolville’
Yleisöyhteistyötä mm opiskelijoiden 
musiikkituokioita vanhainkodeissa, 
sairaalassa…
Osallistavan kulttuuritoiminnan 
lisääminen
Erityisryhmien taiteen perusopetus
Kansanopistojen ja yhdistysten 
tarjonta

Liikuntaharrastusmahdollisuudet 
esim Kitinkankaan liikunta ja 
hyvinvointipalvelut 
tuotteistettuina esim
erityisryhmilstä neurologiset 
kuntoutusryhmät, kv-asiakasryhmät
Venäjältä

Sote-kulttuuriyhteistyön
syventäminen; kulttuurista 
hyvinvointia –toimenpiteet ja 
ennakoivat toimintatavat esim
kulttuuriseteli
Matalan kynnyksen saavutettavat 
kulttuuripalvelut, kulttuurinen 
seniorityö, kirjastojen opastus 
tietotekniikkaan, kotipalvelun rooli
Seniorien osallisuus  
suunnittelussa, päätöksenteossa ja 
toteutuksessa

Turvalliset liikuntalajit: 
tasamaahiihto, potkukelkkailu
Hyvinvointiteknologiasovellukset 
kehityskohteena
Virtuaaliliikuntaa ja älyllistä 
aktivointia, virtuaalinen 
kaupunkisuunnistus
Etäyhteyksien, etäohjauksen/-
seurannan ja etäsisältöjen 
kehittyminen



Kansainvälisen 
business-

matkailijan K-P

Eksoottiset luontoreitistöt
(puhdas, hiljainen ja turvallinen 
luontoympäristö; runsas eläinkanta, 
erämaatuotteet, Metsäpeuranmaa, 
hevosala)

Vesistöjen saavutettavuus 
Palvelut purjehtijoille ja 
saaristomatkailijoille: Ohtakari, 7-
sillan saaristo, jokilaaksot, Tankar
Korpelan pato ja sen äänimaisema

Joustavat kulkuyhteydet
kansainvälisesti ja maakunnan 
alueella turvattava (tiestö, juna- ja 
lentoliikenne) 

Yhteistyö yritysten ja 
kulttuuri/matkailu/liikuntatarjonna
n sekä alueviestinnän (selkeä ja 
erottuva profiili) osalta

Aluekehityksen suurhankkeille kv-
viestintää vapaa-ajan aluepalveluista

Runsaat ja tasokkaat vapaa-ajan 
liikuntaharrastusmahdollisuudet ja 
hyvinvointipalvelut määritettävä ja 
markkinoitava tälle kohderyhmälle 
erillisesti. 
Kohderyhmätarkennos – mistä maista 
tulevat tärkeimmät kv-matkailijat
(viestinnän kohdistaminen), näiden 
kiinnostuksen kohteet? Harrastematkailijat. 
Alueen kv-taustaisten kielitaito, kontaktit ja 
kulttuurituntemus käyttöön.

Tasokas majoitus ja ruoka
Toimiva palveluympäristö ja 
oivaltavat palvelutuotteet

Ylimaakunnallinen yhteistyö

Synkronointi TEM 
matkailutiekartan mukaan

VisitFinland yhteistyö 

Kulttuuritapahtumat ja -tilat, 
nähtävyydet
Lähi- ja perinneruoka
Design ja alueen oma tuotanto
Teollisen muotoilun osaamista
Historia- ja tarinareitistöt

Keski-Pohjanmaa on 
kansainvälisen kaupan 
satama, jonka
kilpailukyky rakentuu
logististen yhteyksien, 
vahvan teollisuuden, 
yrittäjyyden ja
luonnonvarojen varaan. 
(Keski-Pohjanmaan 
kansainvälisyysstrategia 2013)

(Sisältöjä: musiikki, tapahtumat, tanssi, teatteri, ITE-
taide, AV-tuotannot, hevosala, kalastus, 
historiapaikkatieto, perinneosaaminen ja -hoidot, 
harrastaminen, ruokakulttuuri, koulutukset, kurssit ja 
leirit, yhteisöt…)



Alueviestinnän K-P

Kv- ja kansallinen taso:
- Matkailun kehittämissuunnitelma:
- Palveluportfolion luonti eri 

sisältösektorien yhteistyönä
- Mistä kv-matkailijat tulevat –

kohderyhmäselvitys ja 
vastaavasti kielipalvelujen 
kehittäminen (su, ru, en, sa)

- Matkailututkimusten aktiivinen 
hyödyntäminen

- Tuotteistaminen eri 
kohderyhmille (elämäntyyli, 
harrastajaryhmät)

’Keskipohjalaisuus on ihmisten itsensä luoma 
käsite, sitä ei hallintorajat sido. Alueidentiteetti 
on edellytys yhteistyölle; sidoselementti.’

’Keskipohjalaiset gallialaisina: työtä ja 
hyvinvointia’

Suurtapahtumia ja tuotantoja:
Elokuva-AV-alan ehdotukset: 
elokuvakomissiotoiminta ja 
pohjoismainen yhteistyö Arctic
Image; käsikirjoitusresidenssi.
Tapahtumien verkkolähetykset 
erityisryhmille, esim. konsertit ja 
liikuntatapahtumat vanhuksille ja 
kouluihin maakuntaverkon kautta.
Teatteri- ja musiikkiproduktiot.

Aluebrändi: yhteinen teema ja 
markkinointiyhteistyö, yhtenäinen 
aluemielikuva
Alueidentiteetti sidoselementtinä 
Tutkimustiedon hyödyntäminen ja 
jakaminen (alueellisen 
tilastoyhteistyön tehostaminen), 
TKI:n rooli kaikissa kohderyhmissä
Edunvalvonnan tavoitteita:
KIP teollisuus ja infra, kv-kaupan
yhteydet

Kansalaistoiminnan K-P:
eViljo
Kansalaisvaikuttamisen kanavat
Paikallistapahtumat
Kökkä/talkooperinne
Yhteisöllisyys (Yhdistysten ja yhteisöjen 
strateginen kehittäminen; vaikuttavuus ja rooli; 
vapaaehtoistoiminnan reformi; byrokratian 
vastaisuus; nuorten tavat yhteisöllisyyteen)

Kansalaislähtöinen kehittäminen
Mestarit esiin –kampanja, 
mestaripelimannipeli jne.
FaktaxFiktio-viestintää esim
Sydämen paikat, estetiikan 
huomiointi

Alueviestinnän kanavat:
Maakunnan internet sivustot yhteen, 
mobiilit portaalit, some
Tapahtumien yhteisviestintä
Yritysten ja yhteisöjen viestintä
Alueidentiteetin ja  kulttuurituntemuksen 
lisääminen; tunne oma maakuntasi, 
kulttuuripassi
Jatulit, kulttuurijulkaisut
Kirjallisuus, historiikit
Genius loci matkailutuotteina
Maakunnan liikunta- ja kulttuuripalvelut 
ja reitistöt www/mobiili sovellukseksi  
(yhteys majoituspalveluihin) ja QR-
koodien käyttö tiedottamisessa esim
Kokkolan Purjeella

Tunnettuus heikkoa – erottautuvan brändin
luominen vapaasti mahdollista; 
meri, erämaa ja kulttuuri
Osaaminen ja menestys esille; 
urheilijat ja taiteilijat alueviestintään mukaan;
esteetön, musiikillinen, merellinen,
aktiivinen, nuorekas, 3-kielinen, miellyttävän 
kuuloinen/akustisesti esteettinen, henkinen 
yhteisöllisyyttä, perinteitä, uskonnollisuutta, 
mystisyyttä, tarinoita, 
hiljainen, harmaa eminenssi; 
luomutuotannon maakunta – Biovalley;
Meripohjolassa;
Tapahtuma ja liikuntamaakunta;
Lasten ja nuorten maakunta;
Tasaisen maan strategia; 
Taivaallisia tavallisia lomia



KULTTUURIHISTORIAA	JA	TARINOITA	ESILLE	– GENIUS	LOCI
geniusloci.chydenius.fi







Koe	Keski-Pohjanmaa
Kokkolanseudun Kehitys	Oy
- KOSEKissa	suunnitteilla	koko	Keski-Pohjanmaan	laajuinen	matkailuhanke
- Reitistöjen	kautta:	runkoreitti	ja	sitä	tukevat	teemareitit

- kulttuurilliset	(Genius	Loci,	kansanmusiikki)
- liikunnalliset	(vaellusreitit	Peuran	Polulla,	lähireitistöt,	melonta,	pyöräily)
- Ruokamatkailu	jne.

- Yhteistyöverkostot:	useita	toisiaan	tukevia	hankkeita	käynnissä	– yhteinen	
hyöty	irti

- Matkailuyritysten	kartoitus,	yrityskohtaiset	kehittämissuunnitelmat:	
tuotteiden,	yhteisten	tuotepaketointien	ja	laadun	kehittäminen

- Taustalla	Kokkolan	saaristomatkailuselvitys	– miten	merenrantoja	ja	saaristoa	
saadaan	paremmin	matkailukäyttöön


