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JUANKOSKEN PITÄJÄRAADIN KEHITTÄMISRAHAHAKEMUS 2/2018

Juankosken pitäjäraati hakee 10000 euron suuruista kehittämismäärärahaa Kuopion
kaupungin kylien Muuruvesi, Säyneinen ja Juankoski kylämarkkinoinnin edistämiseen ja
paikkakuntakohtaisen tunnettavuuden lisäämiseen matkailun ja asumisen näkökulmasta.
Toimenpiteessä Juankosken pitäjäraati toteuttaa yhteistyössä edellä mainittujen kylien
kanssa yhteisen kyläesitteen painoksineen (4000€) ja kyläkohtaiset esittelyvideot (3000€)
sekä asettaa haettavaksi yhdistyksille suunnatun avustuksen kylän sähköisen
markkinointimateriaalin tuottamiseen ja julkaisuun tai esimerkiksi kyläsivujen
päivittämiseen (3 kpl max 1000€ kyläkohtaista, todellisiin kustannuksiin perustuvaa
avustusta).
Tällä hetkellä Juankosken Pitäjäraadilla ei ole käytettävissä tarpeeksi kattavaa,
ajantasaista ja huolella koottua yhteistä markkinointiaineistoa kylien näkyvyyden ja
tunnettavuuden parantamiseksi. Lisäksi yhdistysten ylläpitämät kyläkohtaiset sivustot
kaipaavat ajoittain ajantasaistamista ja sisällön uusimista. Monet kunnat ja kaupungit ovat
toteuttaneet myös esittelyvideoita drone-kuvauksella, mikä olisi myös Juankosken alueen
kylien etujen mukaista.
Kyläelämää julkaisu tulee olemaan Juankosken alueen kylien yhteinen
kylämarkkinointiesite, joka painottaa alueen esittelyä ulkopaikkakuntalaisille alueen
yhteisöllisyyden, kylähengen, kylällä tapahtuvan toiminnan, aktiviteettien ja
mahdollisuuksien kautta. Kyläkohtainen esittely vastaa kysymyksiin, miksi paikkakunnalla
kannattaa vierailla, mikä on hoidettu hyvin sekä millaisia elämyksiä paikkakunta tarjoaa
nykyisille ja tuleville asukkaille. Esitteen tavoite on olla mahdollisimman aikaa kestävä
mutta samalla matkailua edistävä ja paikkakunnalle muuttamista houkutteleva. Kullekin
kylälle varataan esitteestä 1-2 aukeamaa. Esitteen käyttökohteet ovat mm. messuilla,
tilaisuuksissa joissa edustetaan ulkopaikkakunnilla sekä pisteissä, jossa käy matkailijoita.
Lisäksi esitteessä on viittaukset kyläsivuihin, lyhyt yleiskatsaus alueen tonttitarjontaan
sekä mahdolliset kyläkohtaiset yhteydenottoreitit lisätietoja varten. Esite toteutetaan myös
pdf- muodossa ja on samalla vapaasti jaettavissa, kopioitavissa ja tulostettavissa. Esitteen
huolellinen suunnittelu auttaa myös kylien sähköisten viestintäkanavien tekstien ja
kuvamateriaalin päivittämisessä. Esitteen tulee olla myös sähköisessä muodossa
Juankosken pitäjänraadilla niin, että tekstejä ja kuvia voidaan päivittää mainostoimistossa
ja toteuttaa helposti uudistettuja painoksia.
Jokaiselta kylältä löytyy myös upeita ilmakuvauksellisia kohteita sekä matkailullisia
paikkoja, jotka eivät ole tarpeeksi hyvin tiedossa. Drone-kuvauskopterilla saadaan
toteutettua näyttävät kyläkohtaiset videot ilmasta kuvattuna alueen luonnosta sekä
kuvattua maisemallisesti merkittäviä rakennuksia ja kohteita. Video on tämän jälkeen
helppo jakaa sosiaalisen median palveluissa sekä kyläkohtaisilla sivustoilla. Video toimii
myös markkinointilateraalina messuilla tai muissa ulkopaikkakuntien tapahtumissa. Täydet
oikeudet videoon ja sen muokkaamiseen tulee olla Juankosken Pitäjäraadilla.
Kylien sähköisen materiaalin tuottamista ja päivittämistä tuetaan yhdistyksille suunnatuilla
500-1000€ avustuksilla. Avustusta voidaan käyttää esimerkiksi kyläsivujen päivittämiseen

tai sellaisen sähköisen materiaalin valmistamiseen ja julkaisuun, joka tuo näkyvyyttä
kylälle tai toteutuksella viestitään kokonaisvaltaisesti kylän palveluista ja kohteista.
Avustusta haettaessa hakijan tulee tehdä noin A4 mittainen selvitys siitä, mihin avustusta
käytetään, perustelut toimenpiteen vaikutuksista näkyvyyden edistämiseksi sekä laatia
budjettiarvio toimenpiteen kustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen toimenpiteen
todellisia kustannuksia sekä loppuraporttia vastaan. Loppuraportissa tulee olla kuvattuna
toteutus sekä liitteenä maksutositteet avustuksen käytöstä. Juankosken Pitäjäraati
käsittelee hakemukset kokouksessaan ja valitsee jokaiselta kylältä Muuruvesi, Juankoski,
Säyneinen alueen näkyvyyttä ja tunnettavuutta parhaiten parantavan toteutusehdotuksen.
Avustuksen myöntämisen kriteerinä on lisäksi yhdistyksen tietojen ilmoittaminen PohjoisSavon järjestötietopalveluun. Avustusta ei myönnetä laitehankintoihin tai ylläpitokuluihin.
Hakijayhdistys vastaa itse mahdollisesta haetun avustusmäärän ylittävästä
rahoitusosuudesta.
Alustava kustannusarvio:
Kyläesitteet painoksineen:
Esittelyvideot:
Avustukset kyläsivujen
päivitykseen:

4000 euroa
3000 euroa

Yhteensä:

10.000 euroa

3000 euroa.

