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TYÖRYHMIEN TEHTÄVÄT 

UUTEEN NOUSUUN -HANKE 
 

Lähtökohtia osallisuuteen ja yhdessä tekemiseen:  

 

• hankkeen toiminta on avointa, läpinäkyvää ja tiedotus aktiivista 

• jokaisen halukkaan tulisi päästä osallistumaan, tapa voi olla matkailuilta, 

työpaja tai jotain muuta? 
 

• mukaan paikallisen näkemyksen lisäksi tarvitaan myös ulkopuolisia 

asiantuntijoita ohjausryhmään, työryhmiin, matkailuiltoihin ja työpajoihin 
➔ ohjausryhmä ja työryhmät sitoutuvat hankkeen tavoitteisiin, vastuullisen 

matkailun ja erityisesti paikallisten ihmisten ja toimijoiden osallisuuden 
edistämiseen 

➔ syntyy toimintamalli, joka mahdollistaa matkailun vastuullisen ja 

pitkäjänteisen kehittämisen kaupungin, toimijoiden ja asiantuntijoiden 
yhteistyöllä 

➔ hankkeen tavoitteena matkailijamäärän tuntuva kasvu -> edellytykset 
yritystoiminnan kasvulle -> yritystoiminnan kehittäminen tapahtuu 
jatkohankkeissa (yrityskohtaiset, yritysryhmähankkeet) 

 
 

Työryhmät/vetovastuu ja tehtävät 
 

Markkinointi: vastuu Eija Karppanen ja J-P Lätti/kaupunki 

tarvitaan: matkailun markkinoinnin osaamista, paikkakunnan ja 
sen tarinoiden tuntemusta 
 
➔ kohderyhmien, kärkiviestien ja kanavien määrittelyt 
➔ nettisivuston suunnittelu ja sisällöntuotanto 
➔ somekampanjat 

➔ seuranta ja analyysit 
 

Osanottajat: 
Anne Kokkonen, markkinointikoordinaattori, VisitKarelia Oy 
Sanna Niskanen, medianomi 

Marjo Piironen, mediamyyjä, Outokummun Seutu 
Johanna Pirinen, digimarkkinoinnin asiantuntija, yrittäjä 
Henry Räsänen, taiteilija ja tuottaja 
Henri Elsinen, viestintäsuunnittelija, Outokummun kaupunki 
Marja Tiittanen, matkailumarkkinoinnin asiantuntija 

 
 

Eräkeskus: vastuu Marja Tiittanen ja Jarkko Karvonen/kaupunki 
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tarvitaan: vastuullisen luontomatkailukohteen kehittämisen 
näkemystä ja asiantuntemusta 
 
Osanottajat: 

Marko Kaasinen, matkailijayhdistys, retkeilyvastaava 
Markku Karvinen, Sysmän kalaveden osakaskunta 
Anne Kuokkanen, nuoriso-ohjaaja, Outokummun kaupunki, 
Outokummun Virkistyskalastajat ry 
Hanne Partanen, opettaja, Outokummun kaupunki, 
koulutusmatkailun asiantuntija 

Mika Timonen, esteettömyyden asiantuntija 
Kaisa Vallius, yrittäjä, Melontakaverit 
 
➔ käyttö- ja hoitosuunnitelman päivittäminen kasvavalle 

kävijämäärälle (10.000->30.000->50.000) 

➔ ylläpidon ja markkinoinnin vastuuttaminen 
➔ pohja vastuulliselle yritystoiminnalle, investointisuunnitelma  
➔ kohderyhmien päivittäminen  

 
 

Vanha kaivos: vastuu Merja Marin/kaivosmuseo ja Marja Tiittanen 
tarvitaan: matkailun ja tapahtumien kehittämisen 
asiantuntemusta ja osaamista 
 
➔ kävijämäärän kasvattaminen (10.000->30.000->50.000) 
➔ historiallisen kohteen edelleen kehittäminen 

matkailukohteena 
➔ uuden sisällön luominen 
➔ uusien kohderyhmien löytäminen 
➔ ylläpidon ja markkinoinnin vastuuttaminen 
➔ pohja vastuulliselle yritystoiminnalle, investointisuunnitelma 

 
Osanottajat: 
Arto Hakola, aktiivinen yhdistystoimija, Kaivosmuseon 
vapaaehtoistyöntekijä 
Tomi Laurikainen, tanssija, näyttelijä 

Airi Okkonen, Pohjois-Karjalan Matkailu ry, Suomen Opasliitto, 
opaspalvelujen ja palvelujen tuotteistamisen asiantuntija 
Terhi Rautiainen, amanuenssi, Pohjois-Karjalan museo 
Annukka Tiitinen, Itä-Suomen Kulttuuripolut ry 

 

 

 

Suunnitelmat: vastuu Ulla-Riitta Moilanen/Matkakumpu Oy ja  
Marja Tiittanen 
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tarvitaan: vastuullisen matkailun kehittämisen ja yritystoiminnan 
osaamista 

 
➔ pitkäjänteisen vastuullisen matkailun toiminta- ja 

kehittämissuunnitelman tekeminen 
➔ toimintamalli kuntalaisten ja matkailutoimijoiden 

osallistamiseen päätöksenteossa (läpinäkyvyys) 
➔ toimintamalli kuntalaisten ja matkailutoimijoiden 

osallistamiseen matkailuliiketoiminnan kehittämisessä ja 
toteuttamisessa 

➔ pohja tulokselliselle markkinoinnille ja matkailijamäärän 
kasvulle 

➔ pohja kannattavalle yritystoiminnalle 
 

Osanottajat: 

Anne Kokkonen, markkinointikoordinaattori, VisitKarelia Oy 
Kasimir Sandman, Outokummun Yrittäjät ry 
Juha Saastamoinen, yritysneuvoja, Business Joensuu 
 
Lisäksi työryhmissä on ollut mukana vierailevia asiantuntijoita. 

Kokoonpano päivitetty 22.12.2021 
 
 

 
 

 

 
 
 
 


