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KYLÄMATKAILU

MATKAILU- JA YMPÄRISTÖVALMENNUS ENTRA OY

▸ Matkailun valmennus-, asiantuntija- ja kehittämispalvelut yli 30 vuoden 
kokemuksella.

▸ Monipuoliset markkinointipalvelut mm. graafset palvelut, tiedotus, viestinnän 
suunnittelu.

▸ Kylien ja niiden elinvoimaisuuden kehittäminen: 
autamme kyliä löytämään oman kehitysvaiheensa ja tulevaisuuden näkymät 
sekä kehittämään matkailutoimintaa ja markkinointia oikeaan suuntaan.

▸ Kylään.f -verkosto ja sivusto



Kylämatkailusta
➢ Lomalaidun ry; 2 valtakunnallista hanketta 
➢ Pilottikyliä molemmissa, Entra Oy teki loppuhaastattelut viimeisimmässä 
➢ Kulttuurimatkailun kehittäminen – 

➢ei pelkästään korkeakulttuuria , vaan osa suomalaisuutta
➢kylämatkailun mahdollisuudet - ”live like a local”

➢ maaseutumatkailu, kylämatkailu, lähimatkailu => nyt entistä ajankohtaisempaa 
vrt. ilmastonmuutoskeskustelu!

 



KYLÄMATKAILU

KYLÄMATKAILUN LUONNEHDINTAA

▸ ”Kylämatkailuun liittyy kyläkokonaisuus 
ihmisineen ja ympäristöineen, siis kylän 
elämänmeno”

▸ ”Kylämatkailu on ihmisen kokoista, jonka menon 
matkailija tuntee hallitsevansa”

▸ ”Karavaanari, lomamökkiläinen tai satunnainen 
kiertomatkailija voi kylämatkailukylällä tuntea 
olevansa yksi kyläläisistä ja samastua 
elämänmenoon”

– Reino Kuivalainen, Vuonislahti



KYLÄMATKAILU

KYLÄMATKAILUN TOIMIJAT JA OMINAISUUDET

▸ Paletti muodostuu yrityksistä, (kylä)palveluista ja ihmisistä (yhdistykset)

▸ Kylämatkailun ytimessä ovat matkailuyrittäjät 
Kyläpalvelut täydentävät palvelutarjontaa

▸ Kylämatkailu avartaa kylä- ja maaseutukulttuuria

▸ Vahvuuksina joustavuus, nopeus, monialaisuus, osaaminen ja jopa hintakilpailukyky

▸ Verkostoituminen



KYLÄMATKAILU

ASIAKAS HAKEE TAVALLISESTI JOTAIN

▸ paikallista

▸ pienimuotoista 

▸ matkailukeskittymistä poikkeavaa

▸ ei massatuotteeksi luokiteltavaa

Myös

▸ hetkeksi pois arkipäivän elosta ja olosta

▸ nähdä ja kokea jotain uutta

Ei kaipaa

▸ kiirettä, kiirettä, kiirettä, jatkuvaa suorittamista ja tekemistä, 
eikä läsnäolon pakkoa



KYLÄMATKAILU

TARINOIDAAN JA NÄYTETÄÄN

▸ Kylän omat jutut tässäkin arvokkaita

▸ merkkihenkilöt

▸ erikoiskohteet

▸ kauniit luontokohteet

▸ Kehitä tarinoita ja kerro

▸ Kylän omat kohteet

▸ kirkko

▸ museo

▸ rauniot

▸ luonnonmuistomerkit



KYLÄMATKAILU

HYÖDYNNETÄÄN AINEETTOMAT JA 
VÄHÄISET

▸ todellinen pimeys, tähtitaivas, aamu-usva, revontulet

▸ äänimaailma; aaltojen pauhu, veden solina

▸ muut aistit; hiipuva nuotio, saunan sauhu

▸ somevapaus

▸ paikan henki

▸ tapahtumattomuus, pienet tapahtumat

▸ valintamahdollisuus

▸ rauha

▸ yksinkertaisuus



KYLÄMATKAILU

OLLAAN YLLÄTYKSELLISIÄ

▸ Aito

▸ Satunnainen

▸ Yllätyksenomainen

▸ Tarjoa jotain suunnittelematonta



KYLÄMATKAILU

HYÖDYNNETÄÄN ARKI

▸ Kauppa-autolla käynti

▸ Leivontapäivä

▸ Kudontapiiri

▸ Kylä mäenlaskussa

▸ Nuotan veto

▸ Koulun juhla



KYLÄMATKAILU

KYLÄ JA KYLÄN AINEKSET

▸ kylä (kyläläiset) on tuotteiden lisäarvo

▸ kylä on vahvuus

▸ kylä on itsessään osa tarjontaa

▸ Ainekset

▸ sijainti

▸ peruspalvelut

▸ hyvät puolet



KYLÄMATKAILU

KYLÄMATKAILUN HAASTEITA
▸ Onko toimijoita?

▸ aktiivit usein vähissä

▸ ikääntyminen ollut haaste

▸ Kunta toimijana; voi vaikuttaa monella tavalla

▸ onko esim koulua; tuleeko uusia yrittäjiä/asukkaita, jos lakkautetaan

▸ kaavoitusasiat; uusia asukkaita kylälle?

▸ tilat yritystoiminnalle

▸ yleinen suhtautuminen yritystoiminnan/matkailun kehittämiseen

▸ Yhteistyön tahtotila → pienikin joukko voi saada paljon aikaan!



KYLÄMATKAILU

YHTEISTYÖN TAHTOTILA

▸ Tahtoa tulee löytyä
▸ Tahtoa myös yhteiseen tekemiseen
▸ Päämäärä selväksi





KYLÄMATKAILU

HYÖDYNNÄ OMAT VAHVUUDET

▸ Omat houkuttelevat tekijät, 
painopisteet, elementit ja 
asiakasryhmät

▸ Esimerkkinä Lieksan 
Vuonislahti —>



KYLÄMATKAILU



KYLÄMATKAILU

KYLÄMATKAILUN TEKEMISEN EDELLYTYKSET

Normaalien fasiliteettien, osaamisen, palvelun jne lisäksi:

▸Verkostoituminen → lähialueen matkailutoimijat!

▸Markkinointi

▸ Oikeat foorumit ja toimenpiteet

▸ Vieläkin on joskus sanottava: ”Jos et ole netissä et ole olemassa”

▸Näiden avulla syntyy myynti (kaiken perusta)

▸RESURSSIEN KARTOITUS! 



KYLÄMATKAILU

Näkyminen ja oleminen

omat sivut ja materiaalit kuntoon ja ajantasalle 

▸mieti kieliversioiden tarve

▸paikalliset sivustot/kunnan sivut 

MUTTA! 

▸Muista matkailijan ajatusmaailma! 

▸Löytääkö, tietääkö matkailija, missä kunnassa kohde on?



KYLÄMATKAILU

Liikkeelle ja töihin
Ryhmätyöt: MITKÄ OVAT TAVOITTEET / KYLÄSUUNNITELMA

▸Ryhmät kylittäin /alueittain tai yhdessä

▸käydään ajatuksia/ideoita läpi peilaten oman kylän kokonaisuuteen



KYLÄMATKAILU

MITEN LIIKKEELLE?

▸ Kylän oma kehitysvaiheen 
hahmottaminen

▸ Suunnitelma askelmerkeistä 
kylästä matkailukyläksi



KYLÄMATKAILU

Pohdittavat asiat / miten edetään?
1) Verkostoituminen ja yhteistyö

–toimijat, mahdollisuudet, resurssit

2) Tekemisen kohteet

–voimavarat: aineelliset ja aineettomat

3) Asian eteneminen

–kenelle viesti kohdistetaan, miten, mistä resurssit

4) Jatkotoimet / vastuutahot



Kylämatkailun työkalu



KYLÄÄN.FI

SIVUSTO KYLIEN 
MATKAILUYRITYKSILLE, 
TAPAHTUMILLE, MUSEOILLE 
JA MUILLE TOIMIJOILLE 



KYLÄMATKAILU

           MUKAAN KYLÄMATKAILUVERKOSTOON!



KYLÄMATKAILU

MUKAAN KYLÄMATKAILUVERKOSTOON!

Kylämatkailusivusto Kylään.f

▸Auttaa matkailijaa löytämään aidot ja yksilölliset kokemukset monipuoliselta 
maaseudultamme

▸Hyvä toimivuus kaikilla laitteilla

▸ Pienemmillekin toimijoille mahdollisuus päästä edullisesti, jopa ilmaiseksi 
mukaan valtakunnalliseen verkostoon



KYLÄMATKAILU

TOIMIJAT VERKOSTOSSA

Yrittäjä / toimija voi olla

▸ majoituskohde

▸ ruokapaikka

▸ tapahtuma

▸ nähtävyyskohde

▸ paikallismuseo

▸ kylätalo/kyläyhdistys tms.

Kannetaan markkinoinnin taakka yhdessä!



KYLÄMATKAILU

2018



KYLÄMATKAILU

MARKKINOINTIA

Kartta, esitteitä ja ilmoituksia Messuja ja tapahtumia



KYLÄMATKAILU

TEHDÄÄN NÄKYVÄKSI



KYLÄMATKAILU

                                   NYT UUTTA!NYT UUTTA!
Sivusto uudistettu kokonaan

Kylät mukaan ilmaiseksi!

Voittoa tavoittelemattomat yhdistykset mukaan ilmaiseksi!

Yritysten vuosinäkyvyyshinta 195,- (+alv)

Verkostossa mukanaolijat saavat muitakin etuja.



KIITOS!


