KESKISUOMALAISET MAASEUTUMATKAILUYRITYKSET TIIVISTÄVÄT YHTEISTYÖTÄÄN
Keskisuomalaiset maaseutumatkailuyritykset ovat perustamassa oman yhteistyöryhmänsä. Tarpeet tiiviimpää
yhteistyöhön nousivat selkeästi esille Matkailuyritysverkosto – myyntiä, markkinointia, eduntavalvontaa?tilaisuudessa 3.10. Survon Kartanossa. Paikalla olleet, noin 30 yrittäjää, kokivat yhteistyön hyödyntävän erityisesti
yritysten liiketoiminnan kehittämistä sekä lisäävän vaikuttamismahdollisuuksia matkailun markkinointi – ja
kehittämistoimenpiteissä. Pienten maaseutumatkailuyritysten palvelut eroavat oleellisesti suurten
matkailuyritysten tarjonnasta. Yhteistyön avulla halutaankin tuoda paremmin esille se lisäarvo, jota pienet
maaseutumatkailuyritykset tuottavat maakunnan matkailutarjontaan persoonallisine, erottuvine palveluineen.
Verkostoitumismahdollisuuksia toivotaan näin lisää myös maakunnan suurempien matkailuyritysten kanssa.
Keski-Suomeen saapuvien matkailijoiden määrään lisääminen on yhteinen etu ja tavoitteisiin päästään vain
laajalla yhteistyöllä.
Pienten maaseutumatkailuyritysten yhteistyön tiivistämistä tukee myös Keski-Suomen ELY-keskus.
-

Matkailu nähdään potentiaalisena kasvualana Keski-Suomessa ja se on myös nostettu yhdeksi
kehittämisen painopisteeksi Keski-Suomen alueellisessa maaseudun kehittämissuunnitelmassa vuosille
2014–2020. Kehittäjät ja rahoittajat tarvitsevat tietoa niistä asioista, jotka ovat tärkeitä pienten yritysten
näkökulmasta ja jotka voivat helposti jäädä huomaamatta, isompien yritysten tarpeiden varjoon.
Ryhmäytyminen vahvistaa pienten yritysten vaikuttamismahdollisuuksia ja se voi helpottaa myös
yritysverkostojen syntymistä. Maaseudun elinvoimaisuuden parantamiseksi ja säilyttämiseksi tarvitaan
myös uusia matkailuyritysten keskittymiä ja verkostoja sekä yhteistyön tiivistämistä isojen veturiyritysten
ja niitä ympäröivien verkostojen kanssa. ELY-keskus pitää maaseutumatkailuyritysten ryhmän syntymistä
myönteisenä ja uskoo, että tällä ryhmällä on mahdollisuus antaa uutta potkua maaseudun
kehittämiseen”, kannustaa Maaseutu ja Energia-yksikön päällikkö Ulla Mehto – Hämäläinen.

Yrittäjät kokevat lisäksi tärkeäksi verkostoitua valtakunnallisten toimijoiden kanssa ja osa keskisuomalaisista
kuuluukin jo Suomen maaseutumatkailuyrittäjäyhdistykseen.
-

Alueellisesta yhteistoiminnasta on puhuttu jo pitkään ja on hienoa että nyt päästään viimein asioissa
eteenpäin. Tämän Keski-Suomen oman ryhmän toivotaan toimivan aktiivisessa yhteistyössä myös
valtakunnallisen yhdistyksen kanssa, sillä kaikki yhteiset tapaamiset auttavat yrittäjiä tutustumaan
toisiinsa, mikä on aina menestyksekkään yhteistyön edellytys. Laajempi yhteistyö antaa lisäksi
perspektiiviä omaan toimintaan, niin maakunnallisella kuin oman yrityksenkin tasolla, uskoo Koskenpään
Rantapirtin yrittäjä Timo Niinimäki.

Seuraavan kerran keskisuomalaiset maaseutumatkailuyrittäjät kokoontuvat pohtimaan yhteisiä tavoitteitaan 6.11.
Laukaan Tupaswillaan.
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