Tiedote kyläyhdistyksen alueen asukkaille tammikuussa 2021

tammikuiset Terveiset sydänmaan kyläyhdistyksestä!

SYKE-KEHITtämisHANKE

on
startannut!

Oman kylämme Syke-kehittämishanke on viimeinkin startannut! Koronatilanteen vuoksi hankkeen
toteuttaminen viivästyi vuodella, mutta on nyt hyvässä vauhdissa ja jatkuu syyskuuhun 2021. Hanketta
rahoittaa Leader Pyhäjärviseutu.
Kehittämistyötä tehdään paikallisin voimin, 10 hengen työryhmässä. Ryhmä on kokoontunut työpajoihin,
joiden teemat ovat vaihdelleet tapahtumien sisällöntuotannosta uniikkeihin nimiehdotuksiin. Työpajoja
on järjestetty lähi- ja etätoteutuksena ja työskentelyä on pyritty sopeuttamaan korona-ajan vaatimuksiin.
Kiitokset kaikille työskentelyyn osallistuneille ja ideoita tuoneille henkilöille! Hankkeen alkuvaiheissa eräs
jännityksen aihe oli se, voidaanko työpajoja järjestää koronan takia lähitoteutuksena lainkaan, ja riittääkö
niihin osallistujia, jotka jaksavat kerta toisensa jälkeen uhmata tuota viheliäistä virusta maskein, käsidesein
ja turvaetäisyyksin... Onneksi nyt on kuitenkin kasassa aktiivinen ja idearikas ryhmä, joka vie hanketta
eteenpäin suunnitelmien mukaan. Olemme toistaiseksi siirtyneet etätyöskentelyyn Teamsin välityksellä,
mikä on osoittautunut kohtuullisen toimivaksi vaihtoehdoksi tapahtumien suunnittelutyöhön.
Tammikuisin hanketerveisin, Sydänmaan kyläyhdistyksen väki
Sydänmaan kyläyhdistyksen Syke-kehittämishankkeen tavoitteena on
•
kehittää tapahtumien tuottamiseen liittyvää osaamista sekä
•
toteuttaa yksi tai useampi uusi tapahtuma.
Hanketta rahoittaa Leader Pyhäjärviseutu osana Sykettä Seudulle -teemahanketta. Tapahtumien
ohjelmatarjontaa kehitetään yhdessä kyläläisten sekä erilaisten kulttuuri- ja luontopalvelujen tuottajien kanssa.
Tapahtuma tuotteineen brändätään ja sitä markkinoidaan yksityishenkilöille, yhteisöille ja ryhmämatkojen
järjestäjille. Hankkeen aikana tehdään yksi opintomatka aihepiiriin liittyvään kohteeseen.
Haluamme tuottaa matkailijoille elämyksiä kohtuulliseen hintaan. Tuotteistamme elämykset
palvelupaketeiksi, jotka voidaan järjestää myös tapahtumamuotoisina. Palvelupaketti voi sisältää useita
elämyksiä asiakaskohderyhmän mukaan. Toivomme mukaan toimintaamme ihmisiä, joilla on elämyksiin
liittyviä ideoita ja/tai mahdollisuus toimia elämysten toteuttajina.
Toimimme yhteistyössä yritysten kanssa. Ostamme yrityksiltä konsultointia ja palveluja toteuttaaksemme
oman tapahtumamme / palvelupakettimme. Tapahtumasuunnittelun edetessä toimimme yhteistyössä
matkailuyritysten, matkailualan koulujen ja / tai ohjelmatoimistojen sekä matkailuinfojen (VisitTurku jne.)
kanssa. Hankkeen puitteissa tuotteistamme ja brändäämme palvelumme saman kokonaiskonseptin alle, jolloin
aikaa myöten Sydänmaan kyläyhdistyksen käytössä on työkalupakki tapahtumien ja elämysten tuottamiseen.
Jatkossa voimme hyödyntää hankkeen tuloksia ja järjestää tapahtumia sekä tuottaa matkailupalveluja entistä
tehokkaammin – ja luoda viihtyisyyttä omaan kotikyläämme!

