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Iittala Villagen markkinointiviestinnän 
suunnitelman runko 2021
Iittala Village 23.2.2021 

yhteiskehittämisen aamukahvit (teams) 



Aamun ohjelma
1. Pia Niemikotka alkusanat, Go Iittala Village –hankkeen tavoitteet ja aamun kulku

2. Marika Mesimäki –lyhyt esittely

3. Lähtötilanne ja tavoitteet

4. Matkailumarkkinoinnin perusteet

5. Millaiseen isoon kuvaan liitymme eli matkailun ekosysteemi

1. Miksi yhdessä tekeminen on tärkeää

2. Miten digitaaliset kanavat toimivat – mikä on # ja @ ja algoritmi ja miksi niillä on merkitystä

6. Iittala Village markkinointiviestinnän suunnitelma ja runko

7. Juhlavuoden kampanja – KAIKKI VIESTII – Iittala lähettiläät

• Kuka tahansa voi osallistua

• Tee ainakin nämä 5 asiaa /yhdeksi asiaksi myös suosittelu, jokainen puhuu juhlavuoden sisällöistä ja 
Iittalasta hyvää min 5 muulle hlölle

• Iso yhteinen tavoite

• Lähdetään markkinoimaan kylä-ilmiötä – yhdessä tekemällä maailman kartalle

8. Vapaata keskustelua ja ideointia!



Marika Mesimäki



Matkailumarkkinoinnista 
muutama sana



Koronavuosi = kotimaan
matkailun vuosi

• Kesällä 2020 suomalaiset matkustivat kotimaassa
ennätyksellisen paljon

• Samaa ennustetaan tulevalle kesälle 2021

• Koronarajoitukset vaikuttavat edelleen

• Kotimaassa etsitään elämyksellisiä ja aitoja
kohteita

• Iittalan ja Hämeenlinnan ihanteellinen sijainti
lähellä kasvukeskuksia

• Turvallisuus tärkeää

• Kestävän kehityksen teemat vahvasti esillä



Matkailijan asiakaspolku

1. Potentiaalinen asiakas haaveilee ja etsii inspiraatiota – tässä 
vaiheessa kiinnostutaan somen kauniista kuvista, 
matkabloggarin bloigista tai kaverin jakamasta päivityksestä.

2. Suunnitteluvaiheessa suunnittellaan tarkemmin, etsitään jo 
tarkempaa tietoa – kysytään kaverilta tai kollegalta vinkkejä, 
googlataan, käydään somen keskusteluryhmissä ja 
vieraillaan yritysten eri kanavissa.

3. Ostovaiheessa potentiaalinen asiakas on jo  valmis 
tekemään tilauksen verkossa tai tulemaan paikan päälle.

4. Asiakkaan odotukset taas lunastetaan paikan päällä 
palvelemalla asiakasta hänen tarpeidensa mukaisesti –
kaikkien  tavoitteena mahdollisimman tyytyväinen asiakas.

5. Jakamisvaihe – Tavoitellaan sitä, että tyytyväinen asiakas 
jakaa kokemuksensa sosiaalisessa mediassa ja suosittelee 
eteenpäin!



Miten matkailija
löytää kohteita?

• Google

• Sosiaalisen median kanavat

• Verkkosivut

• Suosittelut (joko kasvokkain tai 
somessa)

• Yksittäisen toimijan omat digitaaliset
kanavat

• Ansaittu media eli lehtijutut, uutiset
jne.

• Maksettu mainonta eri kanavissa

• Ulkomainonta

• Yhteistyökumppaneiden kautta



Markkinoijan muistilista

Perusasiat kuntoon: 
Visio, missio ja 

strategia

Mitä haluat saada 
aikaiseksi?

Kohderyhmien 
määrittely: Kuka on  
ihanneasiakkaasi?

Sisältösuunnitelma:

Mikä kiinnostaa minun 
asiakkaitani?

Mistä kanavista 
tavoitan 

kohdeyleisöni?

Suunnitelmista toteen! 
Markkinoinnin 
toimenpiteet 

kalenteriin, exceliin
tmv. 

Toteuta suunnitelmaa, 
seuraa tuloksia, 

mukauta toimenpiteitä 
ja toista!



Markkinoinnin 
perusteet



Iittala Villagen 
matkailun 
ekosysteemi 



Visit Hämeenlinna – Kanta-Hämeen 

maakunta

Visit Iittala – Iittalan kylä Kalvolassa

Lasimäki

Naivistine

n asema

Naivistit
Lasitehdas, Iittala 

Outlet & 

Designmuseo 

Iittala

Kultasuklaa

Iittalan kylä, 

uimaranta, 

Kalvolan kirkko, 

yritykset, 

kotiseutumuseo

Käsityöläiset, 

myymälät, muut 

yrittäjät

Ulkoilma-

Iittala

Visit Finland
Lakeland Finland



Miksi yhdessä tekeminen
on tärkeää?

• On koko Iittalan kylän ja 
Kalvolan etu, että alueelle
tulee kävijöitä, 
kesäasukkaita, yrittäjiä ja 
uusia asukkaita eli alueelle
saatu ihminen on kaikkien
voitto!!

• Yksittäisellä pienellä
toimijalla ei ole resursseja
saada niin kattavaa
näkyvyyttä kuin
yhdistämällä voimat

• Kansainvälinen
markkinointi vaatii
“muskeleita” ja 
kohderyhmätuntemusta –
jätetään se ammattilaisille
ja ollaan mukana
tekemisessä



Some-kanavat ja niiden toiminta

• Somekanavat näyttävät meille aina sitä tietoa, mistä olemme eniten 
kiinnostuneita – rakennamme itse itsellemme ”kiinnostuksen kuplaa”

• Löydämme meistä kiinnostuneita asiakkaita somessa tarjoamalla 
heitä kiinnostavaa sisältöä

• Sosiaalisen media näyttää julkaistuja sisältöjä laajemmalle yleisölle, 
jos ne saavat heti julkaisun jälkeen huomiota eli niistä tykätään ja 
niitä kommentoidaan ja jaetaan - HUOMIO – tämä on helppo ja 
halpa tapa saada Iittalassa toimiville näkyvyyttä – tykätkää, jakakaa 
ja kommentoikaa toistenne päivityksiä! 

• Yritykset saavat sosiaalisen median kanaville lisäksi parhaiten 
huomiota käyttämällä päivitysten mainostamiseen vähän maksettua 
mainontaa



Sisältömarkkinointi
= 

hyvää kiinnostavaa sisältöä + digitaalista 
mainontaa 



Yrityksen sosiaalisen median kanavat vaativat maksettua 
mainontaa näkyäkseen. Algoritmi suosii sellaisia kanavia, joissa 
käytetään säännöllisesti ja pitkiä jaksoja maksettua 
mainontaa(*.

*Pienikin summa auttaa päivitysten näkyvyyttä, puhutaan noin 20-30 € summista.



Iittala Villagen

markkinointiviestinnän 

suunnitelma



Lähtötilanne ja tavoite

• Tavoitteena on lisätä Iittala Villagen markkinointiviestinnän kiinnostusta ja vetovoimaa
koko Iittalan kylälle, kaikille sen asukkaille, yrittäjille ja toimijoille.

• Vuoteen 2035 mennessä vuosittain tavoitellaan:

• minimissään 200 000 kävijää (+10% vuotuinen kasvun kautta)

• Asukasmäärän kasvu 0,5% per vuosi (n. +30 hlö vuosittain)

• Uusia pysyviä työpaikkoja 5 htv vuodessa (osa-aikaiset ja kausipaikat yhteenlaskettuna)

• Kassavirran kasvua 14 Meur/vuosi (200.000 x 70 eur)

• Arvonnousua ja investointeja

• Vierailijoiden pidempää viipymää ja lisää vetovoimaa

Lähde: i-Laakso 2030 loppuraportti



Iittala Villagen brändi ja 
ydinviestit



Iittala Village

= Muotoilun, taiteen ja artesaanien kylä



MISSIO

• Iittala on tunnettu laadukkaan muotoilun, taiteen ja 
käsityöläisyyden kylä, joka kiinnostaa sekä kotimaisia 
että ulkomaisia vierailijoita. Iittala on kutsuva ja helposti 
lähestyttävä. Koko kylä tekee yhteistyötä ja tuottaa 
hyvän mielen kohtaamisia.



VISIO 2035

• Iittala on Suomen nopeimmin kasvava muotoilun, 
taiteen ja artesaanien kylä, joka houkuttelee koti- ja 
ulkomaisia vierailijoita ympärivuotisesti.



Visuaalinen ilme







Logo



Asiakaskohderyhmät



KOHDERYHMÄT



Mistä Iittala Village koostuu 
matkailuasiakkaan näkökulmasta?

1. Kohteet
Naivistien näyttely, Kultasuklaa, Linnarouva, Lasitehdas, yritykset kuten 
Naskali Leather, Kalvolan kirkko, kylän muut alueet…

2. Tuotteet 
Taide-esineet, taulut, suklaa, lasituotteet, ruoka jne..

3. Tapahtumat
Naivismin talvinäyttely, Suomen lasitaiteen ikonit ja niiden tekijät  –
näyttely, Musiikkijuhlat…

4. Aktiviteetit 
Kaikki tapahtumat, lasinpuhalluksen kokeilu, maalaustapahtumat, 
käsityö-illat,  uuden opettelu kuten kalligrafiaa kevein rantein..



Kiinnostavia teemoja sisältöihin

TAIDE

AUKIOLOAJ

AT

TAPAHTU

MAT

DESIGN

MITÄ 

KAIKKEA 

TARJOLLA 

IITTALASSA

?

OMAN KODIN 

SISUSTUS

LIFESTYLE

FIILISKUVAT

MITEN 

TULLAAN 

IITTALAAN?

YRITTÄJÄ-

TARINAT

IITTALAN 

LASI
UNIIKIT 

JUTUT

RUOKA

TUOTE-

KUVAT

YMPÄRIS

TÖ



Vinkkejä sisällöntuotantoon ja 
olemassa olevat kanavat



Tavoitteita someviestinnälle

• Seuraajamäärän lisääminen (päivitykset näkyvät entistä laajemmalle 
joukolle)

• Päivitysten näkyvyyden kasvattaminen (sekä orgaaninen että maksettu)

• Kaikkien Iittala Village -toimijoiden yhteinen sisältöjen hyödyntäminen, 
jakaminen ja tykkääminen – vaikuttavuus

Kiinnostuksen lisääminen = lisää 

kävijöitä



Hastagit #somessa

Yleise
t 
#iittalavillage (928)

#iittalankyla (23)

#iittala (729 644)

#visitiittala (955)

#visithämeenlinna (23 417)

#ourfinland (657 047)

#ihanlähellä (10 050)

#visithäme (4919)

#hämeexperience (82)

#kotimaanmatkailu (71 473)

Somepäivityksen sisällön mukaan
#iittala (729 644)

#iittala140years (101)

#naivistitiittalassa (1818)

#art (756 980 786)

#suomalaistataidetta (1471)

#kultasuklaa (2267)

#kultasuklaa30 (16)

#craftmanship (1 168 418)

#finnishdesign (435 148)

✚



Monia mahdollisuuksia olla mukana



Iiittala Villagen omat viestintäkanavat

• Omat verkkosivut www.iittalavillage.fi

• Iittala Village Facebook https://www.facebook.com/Iittalavillage

• Iittala Village Instagram 
https://www.instagram.com/iittalavillage/

• Iittala Village Pinterest https://pin.it/39XmVvn

• Iittala Village Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCml00xcAvzin236uupDHL_
w/videos

http://www.iittalavillage.fi/
http://www.iittalavillage.fi/
https://www.facebook.com/Iittalavillage
https://www.instagram.com/iittalavillage/
https://pin.it/39XmVvn
https://www.youtube.com/channel/UCml00xcAvzin236uupDHL_w/videos


www.iittalavillage.fi sivun rooli

• Tärkeä ”koti” kylän
yleisesittelyyn ja laajempiin
esittelyteksteihin

• Toimijoiden laajemmat esittelyt

• Alue isossa mittakaavassa –
tekemistä yli ”rajojen”

• Ajankohtaiset tapahtumat
kootusti- tärkeää muistaa
päivittää omat tapahtumat
hameevents.fi –
tapahtumakalenteriin , jotta ne 
nousevat tänne



Instagram-ideoita

• Instagramissa hyvä esittelyteksti, joka kertoo mistä yrityksessäsi on 
kyse. Esittely englanniksi, jos haluat kansaivälisiä asiakkaita, sisältö voi 
olla sekä että. Pyydä kävijöitä jakamaan käynti – Share your experience 
@iittalavillage #iittavillage

• Instan kohokohtiin kannattaa ottaa asiakasta kiinnostavat jutut –
esim. Ruoka, Taide, Putiikit, Lasi, Tapahtumat. 

• Instagram (samoin Facebook) ovat todella visuaalisia kanavia ja 
vaativat paljon houkuttelevia kuvia. 

• Lisäksi voi tehdä stooreihin tai reelsiin vähän rennommin rantein 
sisältöjä.

• Kuvissa kannattaa kiinnittää huomioita valoon ja sävyyn, jotta 
saadaan ”fiilis” säilymään läpi kaiken

• Vinkki: Ota kerralla paljon kuvia ja tee kuvien ottamisesta 
säännöllinen tapa, kaikkea ei tarvitse käyttää kerralla



Instagram-ideoita





Facebook

• Facebookissa kannattaa 
julkaista kaikki tapahtumat

• Facebookissa hyvä esittely 
tuotteille ja palveluille

• Yhteystiedot, saapumisohjeet

• Hyödyntäkää toistenne 
sisältöjä, jakakaa tapahtumia 
ja  peukuttakaa sekä 
kommentoikaa kaverin juttuja!

• Mitä enemmän seuraajia, sitä 
enemmän näkyvyyttä



Facebook-ideoita



Iittalan muut toimijat

• https://www.instagram.com/visitiittala/

• https://www.facebook.com/visitiittala

• Kaikki yritykset alueella

• Iittalan asukkaat

https://www.instagram.com/visitiittala/
https://www.facebook.com/visitiittala


Muut tärkeät

Jatkuva kommunikointi ja viestittäminen sekä tiedottaminen omista 
tapahtumista ja uutisista kannattaa! Kattomarkkinoijat joutuvat seuraamaan 
useita kohteita, alueita ja yrittäjiä, mitä aktiivisemmin viestitte itse, sitä 
helpommin nousette näkyviin eri paikoissa. 

• Visit Hämeenlinna https://www.hameenlinna.fi/matkailu-ja-tapahtumat/
(Outi Mertamo)

• Visit Finland – Lakeland projekti: https://www.hamk.fi/projektit/western-
lakeland/ (Heidi Kerkola, Anna-Maria Laine)

• Visit Häme https://visithame.fi/ (Heidi Kerkola, Anna-Maria Laine)

• Häme Experience https://m.facebook.com/hameexperience/

• Häme Events tapahtumakalenteri (kaikki tapahtumat tänne!)

https://www.hameenlinna.fi/matkailu-ja-tapahtumat/
https://www.hamk.fi/projektit/western-lakeland/
https://visithame.fi/
https://m.facebook.com/hameexperience/


Muut mahdollisuudet

Facebook-ryhmät:

• https://www.facebook.com/groups/MatkailunKehitystaHameess
a

• https://www.facebook.com/groups/SuomiMatkailu

• Kotimaan helmet: 
https://www.facebook.com/groups/kotimaanmatkailu

• Matkailu/loma: 
https://www.facebook.com/groups/466713766849423

Kulttuurikiikari –lehti  (15 000 painos, kevät 2021)

https://www.facebook.com/groups/MatkailunKehitystaHameessa
https://www.facebook.com/groups/SuomiMatkailu
https://www.facebook.com/groups/kotimaanmatkailu
https://www.facebook.com/groups/466713766849423


Iittala Villagen juhlavuosi

Koko vuosi yhtä juhlaa! 
Tervetuloa juhlimaan 
kanssamme Iittala Villageen! 



Juhlavuoden
kampanja: 
Kaikki viestivät!!
Haastamme koko Iittalan kylän kaikkine
toimijoineen ja asukkaineen toimimaan
juhlavuonna Iittalan lähettiläinä ja 
käyttämään aktiivisesti omia kanaviaan
ja verkostojaan, jotta koko Suomi 
varmasti tietää, mikä on Iittalan kylä ja 
missä se sijaitsee!

Yhteisen Iittala Villagen some-ilmiön
luominen auttaa kaikkia näkyvyyden
saavutamisessa!

Jokainen Iittalan tuleva ihminen voi olla 
sen potentiaalinen uusi asukas tai 
yrittäjä.



Osallistuminen on helppoa –
tee nämä 4 asiaa!

1. Seuraa aktiivisesti Iittalan omia somekanavia Iittala Village ja 
Visit Iittala sekä facebookissa että Instagramissa. Kun sinne 
tulee uusia päivityksiä tykkää niistä, kommentoi niitä ja jos 
vain mahdollista, jaa omisssa sosiaalisen median kanavissasi 
niitä.

2. Jos teet itse Iittalasta jonkun päivityksen, muista aina merkitä 
missä olet (@iittalavillage) ja käyttää ainakin hastageja
#iittalavillage ja  #iittalankyla.

3. Käytä mielellään myös muita hastag (#) merkintöjä ja kerro, 
missä myymälässä/tapahtumassa/paikassa olet.

4. Suosittele Iittalaa matkakohteena ystävillesi, sukulaisille ja 
työkavereille!



Juhlavuoden tavoitteet

1. Iittala Villagen tunnettuus ja brändi vahvistuu muotoilun, 
taiteen ja käsityötaitajien keskittymänä
• Iittala on vierailukohde ja aito aktiivisten ihmisten kylä

 tuodaan tutuksi iittalalaista hyggeä

 Iittala Villagen-matkailukylän tunnettuus ja sisällöt perheiden kohteena lisääntyy 
ympärivuotisemmin

 vuotuinen vierailijamäärä kasvaa 10% ja myynti kasvaa -lapsiperheet keskiöön

2. Iittalan kiinnostavuus luovan alan taitajien sijoittumispaikkana 
lisääntyy
• luovan alan yritysten määrä Iittalassa kasvaa (myös muut yritykset)

3. Iittalan kiinnostus yleisesti kasvaa 
• Potentiaaliset uudet asukkaat



100-vuotta täyttävät tahot 

Iittalan lasitehdas 140 vuotta ja Design Museo 50 vuotta 
•Juhlavuoden tuoteuutuudet: bumerangin muotoinen Aaltovaasi
•Lasimuseolla aukeaa uusi Iittalan lasi –aiheinen näyttely 
•Julkaistaan Iittala –kirja huhtikuussa
•Lasiteos valmistuu Iittalan liikenneympyrään –Lasikylän maamerkki

i-valo 50 vuotta
•Tulee mm. lahjoittamaan valot Iittalan suunnitteilla olevalle uudelle skeittipuistolle

Kultasuklaa 30 vuotta
• Näkyy vahvasti markkinoinnissa koko vuoden

Kalvolan Kirkko 100 vuotta

Iittalan Musiikkijuhlat 5 vuotta
•Carmen –miniooppera kesällä

MLL 100 vuotta (2020, mutta juhlivat 2021)
•skeittipuiston toteutuksessa mukana/asukkaiden kädenjäljet



Kehittämishanke: Ulkoilma Iittala 2021
• Lasitaideteos keskustan liikenneympyrään

• Iittalan lasin kotikylä saa maamerkin lasitehtaan 140 v juhlavuoden kunniaksi

• Skeittipuiston avajaiset ja integroitu asukkaiden kädenjäljet –teos 

• Suunnittelu menossa laajan verkoston kanssa, rakentamisen aikataulu selviää 
kevään aikana. Tulossa taideaseman tapaan uniikki kokonaisuus 

• Tulossa uusi patsas naivistien koulun edustalle –Naivistinen ulkonäyttely 

• Taideaseman virtuaaliset elämykset päivitetään ja uusiakin yllätyksiä luvassa-avoinna 
24/7

• Lasimäen piha-alueelle uutta sisältöä suunnitteilla

• Iittalan alueen muraalit herätetään eloon

• Rantareitti Design Factoryn porukan kanssa –uusi mobiiliopastettu kävelyreitti 
testikäyttöön kevääksi

• Kyläfillarit kuntoon ja käyttöön



Iittala Villagen
yhteisviestinnän työryhmä

• Jyri Naskali, Naskali Leather

• Sari Hélin, Lasimäen Linnanrouva

• Sanni Hallanvaara, Kulttuurikiikari

• Ulla Heinonen, Naivistit Iittalassa

• Jaana Eriksson, Fiskars lasimuseo

• Tuija Makkonen, Fiskars

• Laura Sahanen, Visit Iittala –facebook

• Karoliina Härkälä, Visit Iittala -facebook

• Seija Rantonen, Iittalan omakotiyhdistys ry

• Susanna Mattila, Kulttuurikiikari, mediatiedotteet juhlavuosi

• Pia Niemikotka, Linnan Kehitys/Go Iittala Village –hanke



Iittala
Villagen
markkinoinni
n vuosikello
2021



KIITOS!

Minuun voi tarvittaessa olla yhteydessä

Marika Mesimäki

marika.mesimäki@oakhill.fi

Puh. 041 454 1861

Verkostoidun mielelläni marika_mesimaki

mailto:marika.mesimäki@oakhill.fi

