
Reissuvihko
Ammattimatka Vaasan seudulle 6 − 7.11.2018

Lisätietoja PALMA -hankkeesta löydät osoitteesta: 

www.lamk.fi/palma 

Löydät hankkeen myös facebookista ryhmästä: 

http://bit.ly/PALMA_facebook

jossa jaamme tietoa matkailualasta, hankkeen ammat-
timatkoista ja työpajoista sekä jatkamme keskustelua 
ajankohtaisista aiheista. 

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Projektipäällikkö LAMK: 
Kati Kumpulainen 
kati.kumpulainen@lamk.fi 
+358 (0)44 708 5032

Projektipäällikkö ProAgria Etelä-Suomi: 
Maija Pitkonen 
maija.pitkonen@proagria.fi
+358 (0)400 461 707

PALMA -palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle



Miten yritys hyödyntää viestinnässään alueellisia vetovoima-
tekijöitä? (kuten ympäristöä, historiaa, kulttuuria tai tarinaa)

Miten yrityksen ruokafilosofia näkyi yhteisellä lounaalla?

Oliko valittu kohde ammatillisesti kiinnostava? 
Mitä sovellettavaa löysit omaan liiketoimintaasi?

Mitkä tekijät vaikuttivat vierailuusi kohteessa positiivisesti, 
entä negatiivisesti? (esim. henkilökunta, palvelut, tilat, maisema) 

Luomajärven Hevoskievari Oy
- Keskiössä palvelujen paketointi, oston helppous ja ruoka

Luomajärven maalaismaisemat Ikaalisissa tarjoavat oivat puitteet rentoutumi-
seen, juhliin, ratsastukseen ja majoitukseen. Palvelut ovat tuotteistettu ja hel-
posti varattavissa suoraan verkkosivuilta. Asiakas voi valita valmiista lomapa-
keteista tai suunnitella yhdessä yrittäjän kanssa oman paketin. Hevoskievarin 
isäntä Mika Haagmann tarjoilee rehtiä, kotimaisista raaka-aineista valmistettua 
maalaisruokaa, jossa on vaikutteita Ranskan ja Italian maalaiskeittiöistä. Yrityk-
sen FB-sivuja seuraa kunnioitettavat 5360 tykkääjää!

www.luomajarvenkievari.fi

Millainen ensivaikutelma sinulle syntyi kohteesta? 
(esim. opasteet, vastaanotto, paikka, henkilökunta)

Vastasiko kohteen sähköisestä markkinoinnista syntynyt 
mielikuva kokemusta paikanpäällä? (esim. nettisivut ja some) 
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Kyrö Distillery Company
- Harkittu brändäys markkinointiviestinnän ytimenä

Kyrö Distillery Company sai alkunsa saunan lautella, viiden ystävän siemaillessa 
amerikkalaista ruisviskiä. Muutaman vuoden sisällä ruistislaamo perustamisesta 
saatiin ensimmäiset kansainväliset palkinnot arvostetusta alkoholikilpailusta. Se 
edesauttoi myyntiä, sillä nykyisin tuotteita myydään jo lähes 30 maassa ja puo-
let liikevaihdosta tulee viennistä. Pelkästään kilpailuvoitot eivät kanna markki-
nointia, joten brändin rakentamiseen ja suunnitelmalliseen markkinointiin pa-
nostetaan jatkossa entistä enemmän. 

www.kyrodistillery.com

Millainen ensivaikutelma sinulle syntyi kohteesta? 
(esim. opasteet, vastaanotto, paikka, henkilökunta, välineet)

Miten yritys hyödyntää viestinnässään alueellisia vetovoima-
tekijöitä? (kuten ympäristöä, maisemaa, historiaa, kulttuuria tai tarinaa)

Millä tavalla tarinat tukevat yrityksen ja tuotteiden 
markkinointia?

Miten toteuttaisit omalle alueellesi alkuperään ja raaka-aineisiin 
perustuvan palvelukokemuksen (vrt. Kyrön kierros)?

Oliko valittu kohde ammatillisesti kiinnostava? 
Mitä sovellettavaa löysit omaan liiketoimintaasi?

Mitkä tekijät vaikuttivat vierailuusi kohteessa positiivisesti, 
entä negatiivisesti? (esim. henkilökunta, palvelut, tilat, maisema) 
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Millaisia lisäpalveluja yritys tarjoaa majoituksen lisäksi? 
Mitä uutta niiden rinnalle voitaisiin kehittää? 

Mitä sinulle jäi erityisesti mieleen yritysryhmähankkeen 
esittelystä?

Oliko valittu kohde ammatillisesti kiinnostava? 
Mitä sovellettavaa löysit omaan liiketoimintaasi?

Mitkä tekijät vaikuttivat vierailuusi kohteessa positiivisesti, 
entä negatiivisesti? (esim. henkilökunta, palvelut, tilat, maisema) 

Kalle´s Inn
 – Uudistuva ja saaristolaismystiikkaa hyödyntävä yritys

Huikea ja ainutlaatuinen saaristoelämys, joka tarjoaa unohtumattoman koke-
muksen henkeäsalpaavassa ympäristössä merenrannan rauhan ja luonnonkau-
neuden ympäröimänä. Täydellinen pitopaikka tilaisuudelle, olipa se sitten liike- 
tai yksityistilaisuus, perinteinen tai eksoottinen, virallinen tai rento. Tilaisuudet 
räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti. Majoituksen lisäksi tarjolla on eri-
laisia elämyspalveluja. Yritys sai Vuoden Kotimaan Matkailuyritys -tunnuksen 
vuonna 2018. Lisäksi yritys kehittää toimintaansa yritysryhmähankkeessa.

www.kallesinn.com

Millainen ensivaikutelma sinulle syntyi kohteesta? 
(esim. opasteet, vastaanotto, paikka, henkilökunta)

Miten yritys on tarkentanut kohderyhmänsä? 
Millä keinoin he  tavoittavat asiakkaansa? 
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Millä tavalla tuotteet ja palvelut tukevat alueen ja paikan 
markkinointia?

Mitä kohteessa käytettyjä yhteistyömalleja voisit soveltaa 
omaan toimintaasi?

Oliko valittu kohde ammatillisesti kiinnostava? 
Mitä sovellettavaa löysit omaan liiketoimintaasi?

Mitkä tekijät vaikuttivat vierailuusi kohteessa positiivisesti, 
entä negatiivisesti? (esim. henkilökunta, palvelut, tilat, maisema) 

Bock’s Corner Brewery
– Kongressiasiakkaille kokouspaketteja panimomiljöössä

Yritys on itsenäinen panimo ja pubi, joka jatkaa 1865 alkanutta panimoperin-
nettä Vaasan Pukinkulmassa. Panimo valmistaa mielenkiintoisia juomia niiden 
juotavuutta unohtamatta. Ennen kaikkea panimo haluaa edistää kulttuuria ai-
nutlaatuisella yhdistelmällä vanhan panimomiljöön tunnelmaa, yhteisöllisyyttä 
ja laadukkaita tuotteita, siksi he puhuvatkin ”kulttuurijuomista”. Panimon yh-
teydessä toimii myös ravintola terasseineen, kongressikeskus, tilaussaunoja 
sekä kyläkauppa, joka myy mm. oluita, siidereitä, lihaa ja lahjoja.

www.bockscornerbrewery.com

Millainen ensivaikutelma sinulle syntyi kohteesta? 
(esim. opasteet, vastaanotto, paikka, henkilökunta)

Mitä yrityksen hyödyntämiä innovatiivisia ratkaisuja voisit 
hyödyntää omassa toiminnassasi?
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Millä tavalla tuotteet ja palvelut tukevat alueen ja paikan 
markkinointia?

Miten yrityksen ruokafilosofia näkyi yhteisellä lounaalla?

Oliko valittu kohde ammatillisesti kiinnostava? 
Mitä sovellettavaa löysit omaan liiketoimintaasi?

Mitkä tekijät vaikuttivat vierailuusi kohteessa positiivisesti, 
entä negatiivisesti? (esim. henkilökunta, palvelut, tilat, maisema) 

Frantsilan Hyvän Olon Keskus
– Elämyksiä ja yrttejä Hämeenkyrön vehmaissa maisemissa

Hyvän Olon Keskuksen konsepti rakentuu luonnonrohtojen, yrttien ja luon-
taishoitojen varaan.  Frantsila Spa on ainutlaatuinen kokonaisuus hemmottele-
via hoitoja, lempeitä löylyjä ja kylpemistä tähtitaivaan alla. Saatavilla on kattavia 
kokouspaketteja, TYKY- ja TYHY- päiviä vuosisataisessa miljöössä nykyaikaisella 
kokoustekniikalla varustettuna. Paikalla pidetään lukuisia ulkopuolisten tahojen 
järjestämiä kursseja, jotka ovat avoimia kaikille. Tilalla on mahdollisuus myös ma-
joittua ja nauttia lomasta täyshoidossa, rentoutuen luonnon helmassa yrttipolulla 
tutustuen yrtteihin ja kuunnellen metsäkosken rauhoittavaa solinaa. 

www.frantsilanhyvanolonkeskus.fi

Millainen ensivaikutelma sinulle syntyi kohteesta? 
(esim. opasteet, vastaanotto, paikka, henkilökunta)

Miten yritys hyödyntää viestinnässään alueellisia vetovoima-
tekijöitä? (kuten ympäristöä, historiaa, kulttuuria tai tarinaa)

10 11


