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PAIKALLISUUS ON 
LOPUTON LUOVUUDEN 
LÄHDE
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http://www.youtube.com/watch?v=gIszSb3M0bE


Itseäni kiinnostaa tieto ja luovuus
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PAIKALLISUUS ON 
MEGATRENDI - AMMENTAA 
VASTAVOIMASTA
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”Local heroes” 
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- Omista juuristaan ja huudeistaan ylpeitä tekijöitä, 
hyödyntävät niitä aktiivisesti.

- Ison ja kansainvälisen vastakohta, paikallisesta 
luonteesta kiinnipitäviä ja sitä kehittäviä. 

- Vastaliike tylsällä kahvila, avokadoleipä ja AirBnB 
–esteiikalle.

- Paikallinen ei välttämättä tarkoita pientä.

- ”The bigger we get, the smalle we need to act” – Randy 
Garutti, Shake Shack. 



Mustan Virran Panimo noussut suurten 
pienpanimoiden joukkoon paikallisuudella
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Juomateollisuus luottaa laajalti paikallisuuteen
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Myös suuryritykset panostavat juuri nyt paikallisuuteen



Myös kulttuurilla kulkee hyvin
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Kulttuuritilaisuuksissa käyminen 
on lisääntynyt kaikissa 
ikäryhmissä jo yli kolmen 
vuosikymmenen ajan

- Tilastokeskus
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Luovien taiteiden 
harrastaminen on eläkeikäisten 
keskuudessa kasvanut huimat 
60 prosenttia verrattuna 
1990-lukuun

- Tilastokeskus
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Kulttuurimatkailu on yksi 
nopeimmin kasvavista 
matkailun osa-alueista +15 % 
vuosittain

- Maailman kauppajärjestö WTO
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MITEN SAADAAN LISÄÄ 
IHMISIÄ KULTTUURIN 
PARIIN?
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1) SITKEÄ MARKKINOINTI
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”Ei voi olla harkinnassa ellei ole tiedossa”



2) TARINAN TEHOKEINOJEN 
HYÖDYNTÄMINEN



Sellaisista tuotteista, ihmisistä, 
viesteistä ja yrityksistä 
innostutaan enemmän joissa on 
tarinallisuutta. Etenkin niistä 
puhutaan ja vieläpä 
innostuneesti.
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Tarina on eteenpäin kertomisen 
arvoiseksi kokemamme 
tapahtumasarja…
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…jossa joku pyrkii esteistä 
huolimatta johonkin ja
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… matkalla tapahtuu 
tavallisuudesta poikkeavia 
asioita.
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Tarinan keskeiset elementit on hyödynnettävissä 
myös kulttuurimarkkinoinnissa
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1) Poikkeus – ilman tätä ei ole mitään

2) Pyrkimys – puolesta oleminen tempaa mukaansa

3) Konflikti – tämä kiinnostaa aina



3) LUOVAT RATKAISUT



Pohjimiltaan kyse on 
kahden asian 
yhdistämisestä, joita ei olla 
pitkään aikaan tai koskaan 
yhdistetty toisiinsa.
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Luovuuden keskeiset elementit on hyödynnettävissä 
myös kulttuurimarkkinoinnissa

41

1) Yhdistele asioita yllättävällä tavalla

2) Säännöt: ”Entäs jos”

3) Varasta vapaasti ja tee se paremmin



Kiitos ajastanne! 

Jani Halme

050 3373414

Twitter: @janicky
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