
Keski-Suomen liiton matkailun uutiskirjeessä
ajankohtaista tietoa maakunnan matkailuasioista. Tässä
uutiskirjeessä lähinna koronavirukseen liittyvää asiaa.
Matkailun uutiskirjeitä 5-6 vuosittain.  

Katso viesti selaimessa

 

2/2020 huhtikuu 2020

 Keski-Suomen matkailun uutiskirje  

 

Koronavirus on iskenyt voimalla majoitus- ja ravintola-alaan. Matkailuala on
syvissä vaikeuksissa, koska virus on totaalisesti vienyt majoitusliikkeiden
asiakkaat ja ravintolat ja kahvilat on määrätty sulkemaan ovensa 31.5.
saakka. Yritykset ovat nyt vaikean paikan edessä ja tulevaisuus on hämärän
peitossa. Keski-Suomen yritykset tarvitsevat nyt apua, jotta vältyttäisiin
massakonkursseilta. Uutiskirjeen alkuun on koottu tietoa eri organisaatioiden
tarjoamasta tuesta yrityksille

Keski-Suomen liitto avasi uuden rahoitushaun

Kiisitilanteeseen vastaamiseksi Keski-Suomen liitto avaa maakuntahallituksen hyväksymän
uuden rahoitushaun. Keski-Suomen maakuntahallitus on varannut 500 000 euroa hankkeille,
joilla pyritään minimoimaan epidemian vaikutuksia yritystoimintaan ja
siten turvaamaan työpaikkoja. Rahoitusta myönnetään elinkeino- ja työmarkkinatoimijoille
toimialoista riippumatta. KS liitto noudattaa selkeää työnjakoa suhteessa muihin rahoittajiin
kuten ELY-keskus ja Businessa Finland. Keski-Suomen liiton rahoitusta ei voi kuitenkaan
myöntää yksittäiselle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle. Suora talousapu yrityksille kanavoituu
Ely-keskuksista. Tukea voidaan myöntää kunnille, kehittämisyhtiöille, elinkeino-, toimiala-
ja ammattijärjestöille sekä oppilaitoksille. Keski-Suomen liitto tekee rahoituspäätökset ilman
hakuaikoja eli haku on jatkuva 15.11.2020 asti. Kukin saapunut hakemus käsitellään
mahdollisimman nopeasti.Rahoitusta haetaan Keski-Suomen liitolta kirjallisesti
hakemuslomakkeella täällä. Lisätietoja www.keskisuomi.fi,

Lisätietoja / matkailun rahoitushaut:
Hilkka Laine, rahoituspäällikkö, 040 595 0014, hilkka.laine[at]keskisuomi.fi
Veli-Pekka Päivänen, johtava asiantuntija, 040 595 0005, veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi
Leena Pajala, matkailukoordinaattori, 040 595 0015, leena.pajala[at]keskisuomi.fi

ELY-keskukset tukevat pienyrityksiä

ELY-keskus on 31.3. avannut uuden avustusmuoto yrityksille, jotka työllistävät 1-5 työsuhteessa
olevaa henkilöä. Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun
ottamatta maa-, kala- ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta.Hakemusten
sujuvan käsittelyn vuoksi työnjako ELY-keskusten rahoituksen ja Business Finlandin
rahoituksen kesken määräytyy yrityksen työntekijämäärän perusteella. ELY-keskukset
suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa on yrittäjän/yrittäjien lisäksi 1-5 työsuhteessa olevaa
henkilöä ja Business Finland rahoittaa tätä suurempia yrityksiä

Lisätietoja ja hakemukset: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi

Business Finlandin rahoitusmahdollisuudet

 

https://keski-suomi.creamailer.fi/email/5e7b3a7fda651
https://www.keskisuomi.fi/hankerahoitus_2/keski-suomen_liiton_koronatuki_2
https://t.co/oNju4AFFew?amp=1
https://www.facebook.com/keskisuomenliitto
https://twitter.com/keskisuomenliit
https://keski-suomi.creamailer.fi/forward-to-a-friend/5e7b3a7fda651


  

Visit Jyväskylän sivusto
keskisuomalaisille
matkailuyrittäjille

Vastuullisena matkailutahona Visit Jyväskylä
haluaa auttaa yrittäjien ja toimijoiden
ahdinkoa. Sosiaalisessa mediassa ja
verkkosivuilla nostetaan esille Keski-Suomen
alueen yrittäjien palveluita ja tuotteita
vastuullisella tavalla. Tähän tarvitaan sinun
apuasi: Miten markkinoit tuotettasi / palveluasi vallitsevassa tilanteessa turvallisella ja
vastuullisella tavalla? Miten olet ottanut tilanteen huomioon?

Ilmianna Keski-Suomen alueella sijaitseva yrityksesi / tuotteesi / palvelusi. Lisätietoja ja
ilmoituslomake löytyvät tältä sivulta.

#supportlocals-sivulle kokoamme ja päivitämme jatkuvasti paikallisten yrittäjien tuotteita ja
palveluita. (Kuva: Jussi Judin)

 

Busines Finland on avannut kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pienet ja keskisuuret
yritykset sekä midcap-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin
ongelmiin. Matkailuyritykset on yksi erikseen nimetty ryhmä, joille rahoitusmuoto on suunnattu.
Myös yritykset, jotka toimivat pelkästään kotimaan markkinoilla, voivat hakea
rahoitusta.Business Finlandilta on siis haettavissa rahoitusta, joka ei ole lainaa. Voit hakea
Business Finlandin rahoitusta asiointipalvelun kautta.   

Muita tukipaketteja

Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan ministeri Jari Lepän johdolla maa- ja
elintarviketalouden tukipakettia. Tukirahoitus kohdistettaisiin maaseutumatkailuyrityksille,
maataloustuotteita jalostaville yrityksille sekä muille maaseutumaisten alueiden mikroyrityksille
ja maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville maatiloille. Maa- ja
metsätalousministeriö tiedottaa tarkemmin tukitoimista heti, kun valmistelun yksityiskohdat ja
rahoitus ovat varmistuneet.
Lähde (30.3.2020): https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maa-ja-metsatalousministerio-
valmistelee-maa-ja-elintarviketalouden-tukipakettia#638853de

Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa – haku avautuu
mahdollisimman pian

Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että tukea saava yritys pystyy jatkamaan toimintaansa
kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen. Tukea käytetään yksinyrittäjän
maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Haku pyritään avaamaan mahdollisimman pian, kuitenkin
viimeistään kahden viikon kuluessa. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta. Lisätietoja
Kuntaliiton sivuilta https://bit.ly/2wTrguD

 

Keski-Suomen matkailustrategiatyö jatkuu kesän jälkeen

Hyvin alkanut uuden matkailustrategian 2021-2025 työstäminen jatkuu kesän jälkeen, mikäli
epidemiatilanne sen sallii. Tavoitteena on kuitenkin saada uusi strategia valmiiksi vuoden 2020
lopussa ja olla käytössä valmistuvan toimenpidesuunnitelman mukaisesti tammikuun 2021
alusta. Tähän mennessä strategiaa on työstetty neljässä sessiosssa. Sessioiden aiheistot
löytyvät linkin takaa https://bit.ly/2tMDT8H
Matkailustrategiatyön tueksi olemme luoneet oman Facebook-ryhmän. Mukaan pääset tästä.
Tulevien sessioiden päivämäärät

Sessio 5: Matkailun rooli ja tehtävät alueella (13.8.2020 klo 9-13)
Sessio 6: Tapahtumatoiminta ja kongressihankinta (19.8. tai 27.8.)
Sessio 7: Alueen myynti, jakelukanavat ja digitaaliset alustat (2.9.)
Sessio 8: Organisoitumismalli ja rahoitus, nimivalinnat, resurssointi (9.9.)
Sessio 9: Toimenpideohjelma / vuosikohtainen suunnitelma (1.10.)
Sessio 10: Tavoitteet, tilastointi ja mittarit osa-alueittain (11.11.)
Sessio 11: Strategian yhteenveto, kirjoittaminen ja mallinnus
Keski-Suomen matkailustrategian esittely (joulukuu 2020)
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My Stay -linkki on auki viimeistä
kertaa 10.-30.4.2020

Hyödynnä mahdollisuus hankkia tuotteellesi
laajaa näkyvyyttä! Visitfinland.comin My Stay
-tietokannan linkki on auki 10.–30.04.2020
vetovoimaisten ja kansainväliseen
markkinointiin soveltuvien matkailutuotteiden
syöttämistä varten. Tämä on viimeinen
perinteinen My Stay -tiedonkeräys kierros ja
kuluvan vuoden aikana Visit Finland siirtyy
hyödyntämään kehitteillä olevaa uutta
tietovarantoa, johon tietoja voi syöttää ja
päivittää jatkuvasti. Nyt My Stayhin syötetyt
tiedot siirretään tietovarantoon, kun se
valmistuu arviolta elokuussa 2020.

My Stay ABC-oppaasta My Stay ABC-
oppaasta löytyvät kaikki oleelliset tiedot

 

Lisätietoja matkailun strategiatyöstä: 
Susanne Rasmus, p. 0400 885 786, susanne.rasmus(at)jyvaskyla.fi
matkailu- ja markkinointipäällikkö, Visit Jyväskylä
Leena Pajala, p. 040 595 0015, leena.pajala(at)keskisuomi.fi  
matkailukoordinaattori, Keski-Suomen liitto

 

Sustainable Travel Finland -onlinevalmennukset

Visit Jyväskylä on yksi Visit Finlandin  valtakunnallisen Sustainable Travel Finland -
pilottiohjelman kohteista. Ohjelman kautta tuodaan esille koko Suomen kestävää matkailua.
Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -
ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin. Valmennus on pakollinen
Sustainable Travel Finland -ohjelmaan mukaan aikoville yrityksille. Valmennus järjestetään
yhteistyössä Lakeland- Jyväkylä Region -hankkeen kanssa ja se on maksuton osallistujille.
Valmennuksiin ovat tervetulleita kaikki matkailutoimijat koko Keski-Suomen alueelta. Voit valita
itsellesi sopivamman valmennuskokonaisuuden. Yksi valmennus koostuu kahdesta 3 tunnin
online-sessiosta. Valmentajana Anu Nylund. Ilmoittaudu mukaan alla olevien linkkien kautta!

Ensimmäinen valmennus on keskiviikkona 15.4. klo 9-12 (1. osa) ja perjantaina 17.4. klo
12-15 (2. osa).
Toinen mahdollisuus valmennukseen on keskiviikkona 27.5. klo 12-15 (1. osa) ja tiistaina
2.6. klo 9-12 (2. osa).

Lisätietoja: Johanna Maasola, matkailukoordinaattori, johanna.maasola (at) jyvaskyla.fi, p. 050
448 2954

 

 

Lakeland - Jyväskylä Region -hankkeen kuulumisia

Kevään markkinointi- ja matkailun edistämistoimia on siirretty syksyyn ja ensi vuodelle. Työ
jatkuu täydellä teholla tilanteen niin salliessa. Markkinoinnilla tulee olemaan tärkeä rooli myös
myöhemmin tulevissa tervehdyttämistoimissa.

8.6. Lakeland-suuralueen strategiapäivä (mahdollisesti etänä)
9.6. Visit Finland -seminaari (mahdollisesti etänä)
16.-21.8. Tumlare FAM (JKL-TRE-Häme-Lahti)
18.-19.8. Manchester & London PR-tilaisuus
26.-28.8. Sales calls / Nordic Marketing
31.8. Summer Finland workshop, Helsinki
4.-9.9. Nordic Marketing FAM
20.–26.9. Travel Thematic Week & Moi Moi workshop Japan

Yhteystiedot:
Päivi Heikkala, projektipäällikkö
paivi.heikkala(at)jyvaskyla.fi, +358503048467  
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 tuotteiden syöttämisestä tietokantaan. Lisäksi
sieltä löytyvät vaadittavat kriteerit. Erityistä huomiota kiinnitetään tuotteiden online-
varattavuuteen eli kaikilla My Stayhin syötettävillä tuotteilla tulee olla toimiva digitaalinen
varauskanava, joko yrityksen oma tai muu varausjärjestelmä.

 

Keski-Suomen liiton toimisto on muuttanut

Keski-Suomen liiton toimisto sijaitsee 1.4. alkaen osoitteessa:
Lutakonaukio 7 
40100 Jyväskylä

 

 

Keski-Suomen matkailun uutiskirjeen kokosi:

Leena Pajala
matkailukoordinaattori, Keski-Suomen liitto, puh. 040 5950015
email: leena.pajala(at)keskisuomi.fi

Keski-Suomen matkailun aiemmat uutiskirjeet  
https://www.keskisuomi.fi/matkailu_2/matkailun_uutiskirjeet

 

    

 

KESKI-SUOMEN LIITTO
Cygnaeuksenkatu 1
40100 Jyväskylä

 

www.keskisuomi.fi/matkailu

» Kerro kaverille
» Päivitä tilaustiedot

Tilaa uutiskirje
Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen
tilaajat.

 

Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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