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HANKKEEN TAVOITTEET
■ Luoda kasvumahdollisuuksia urheilutapahtumien kasvulle Jyväskylässä ja sen välittömässä läheisyydessä

▪ Digitalisaation mahdollisuudet yhteistyön tiivistämisessä

▪ Palvelumuotoilu 

▪ Markkinointi 

▪ Kestävä kehitys

■ Tapahtuma- ja matkailualan elpymisen tukeminen ja uusien toiminta- ja palvelumallien kehittäminen ja 
innovointi yhteistyössä 
▪ Urheiluseurat, yritykset, oppi- ja tutkimuslaitokset, tapahtuma-alan toimijat, kaupunki (tiivis yhteistyö 

viestintä&markkinointi, Visit Jyväskylä, liikuntapalvelut + Business Jyväskylä)

■ Koronan jälkeiseen (post-Covid) maailmaan varautuminen ja trendit: 
▪ teknologian läpileikkaavuus (mm. hybriditapahtumat) 

▪ kuluttamisen ja liikkumisen muutos (esim. verkossa tapahtuva suunnittelu ja verkko-ostaminen)

▪ kestävä kehitys ja vastuullisuus

▪ omaan hyvinvointiin ja elämyksiin satsaaminen

▪ väestön ikääntyminen
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KONSEPTOINTI JA MARKKINOINTI

■ Kirkastetaan, miksi Jyväskylä on kiinnostava ja 
merkittävä kv-suurtapahtumien 
järjestäjäkaupunki (benchmarkkaus, esim. ralli 
ja muut kaupungit), missä on meidän 
vahvuudet ja heikkoudet -> mitä voidaan 
parantaa?

■ Urheilutapahtumakaupungin kevyt 
konseptointi ja markkinoinnillinen näkyvyys
▪ Liikuntapääkaupunki kattobrändinä + 

Tapahtumakaupunki Jyväskylän osaaminen

■ Herätetään kiinnostusta markkinoinnilla 
tapahtumien houkuttelemiseksi Jyväskylään

■ Verkkosivujen uudistaminen 
urheilutapahtumien osalta: 
jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki (suomi, 
englanti), mm. tapahtumapaikat
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VERKOSTO & DIGITAALINEN ALUSTA

■ Tuodaan toimijat yhteen: seurat, oppi-
ja tutkimuslaitokset, yritykset 
(tapahtuma- ja matkailu, IT ym), 
tapahtumatoimijat, kaupunki
▪ Työpajat & yhteiskehitys

▪ Yhteistyö ja tutustuminen

■ Hankitaan yhteistyötä ja yhteistä 
tekemistä ja kehittämistä tukeva 
digitaalinen alusta
▪ Vuorovaikutus, tietojen ja materiaalien 

jakaminen, ryhmät, työpajat, 
yhteiskehittäminen ja –innovointi -> 
uudet tuotteet ja palvelut markkinoille

▪ Tapahtumien suunnittelu ja tarjousten 
(bid) työstäminen
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URHEILUTAPAHTUMIEN JA MATKAILUN 
YHTEISTYÖN VAHVISTAMINEN
■ Kokonaisvaltaisen 

kävijäkokemuksen saavuttaminen

■ Tuotteiden ja palveluiden 
paketointi tapahtumien yhteyteen

■ Lisää liiketoimintaa matkailualalle 
urheilutapahtumista

■ Erottuvuustekijä Jyväskylälle 
tapahtumahakuihin
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PANDEMIA 
VAUHDITTAA 
MAAILMAN 

MUUTTUMISTA

Sosiaalinen media, tekoäly, automaatio ja 
robotiikka

Kaksi maailmaa: live ja virtuaalinen

Etätyö & työmatkustuksen väheneminen

Yhteisölliset tilat

Verkkokauppa ja palvelut 

Hybridimallit, mm. tapahtumat -
elämyksellisyys



TARVE KOHDATA JA KOKEA 
ELÄMYKSIÄ



TAUSTASELVITYS
Hanke aloitetaan nykytilakartoituksella. Lisäksi kysytään ideoita ja 

toiveita urheilutapahtumien kehittämiselle: 

urheiluseurat, yritykset, tapahtuma-alan toimijat ja oppilaisten 
edustajat



KIITOS
Toiveita, ideoita tai kysymyksiä?

taija.lappetelainen@jyvaskyla.fi

Twitter: @lappetta
Linkedin: Taija Lappeteläinen 


