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YHTEISTYÖ	  NIUKKUUDEN	  EHDOILLA	  
Museo-‐	  ja	  matkailualan	  verkostoseminaarien	  työpajojen	  antia	  
	  
	  
Museo	   on	   aina	  myös	   kulttuurimatkailukohde.	  Matkailutoimijat	   puolestaan	   tar-‐
vitsevat	  matkailijoille	  uusia	  kohteita,	  jotka	  lisäävät	  viipymää	  ja	  sitä	  kautta	  tuloja.	  	  
Tämä	  on	  kulttuurimatkailua	  edistävän	  yhteistyön	  perusta.	  Taloudelliset	  resurs-‐
sit	  ovat	  tiukalla	  puolella	   jos	  toisella,	  mutta	  se	  ei	  onneksi	  estä	  yhteistyötä.	  Niuk-‐
kuuden	  kautta	  voi	  päin	  vastoin	  syntyä	  uusia	  oivalluksia	  tai	  luovia	  toimintatapoja.	  	  
	  
Museo-‐	  ja	  matkailualan	  verkostoseminaareissa	  Joensuussa	  	  27.8.	  ja	  Turussa	  3.9.	  
vastattiin	  kysymyksiin	  kuinka	  toimia,	  kun	  ei	  ole	  rahaa,	  aikaa	  tai	  tekijöitä	  ja	  poh-‐
dittiin,	  millaisia	  voisivat	  olla	  loistoideat	  tällaisissa	  tilanteissa.	  Työpajoissa	  huomattiin	  pian,	  että	  raha-‐,	  
aika-‐	   ja	   tekijäpula	   ovat	   vuorovaikutuksessa	   keskenään.	   Eri	   otsikoiden	   alle	   tuli	   lähes	   väkisinkin	   sa-‐
mankaltaisia	  sisältöjä.	  Usein	  ei	  ole	  yhtä	  ilman	  toista.	  Seuraavassa	  koostettuna	  työpajojen	  antia.	  
	  
PÄÄLINJOJA:	  
	  
Pyörää	  ei	  tarvitse	  keksiä	  uudestaan	  
	  
Eri	  hankkeissa	   ja	   tutkimuksissa	  on	  koottu	  paljon	  materi-‐
aaleja	   ja	   tutkimustietoa,	   joita	  voi	  käyttää	  omassa	   toimin-‐
nassaan.	  Kaikkea	  ei	   tarvitse	  tehdä	  itse	  alusta	  asti	   ja	  mui-‐
den	  virheistä	  voi	  oppia.	  Näitä	  materiaaleja	  löytyy	  esimer-‐
kiksi	   kulmat.fi	   -‐sivustolta	   ja	  Matkailun	   edistämiskeskuk-‐
sen	  sivuilta.	  On	  sallittua	  ja	  toivuttuakin	  hyödyntää	  jo	  ole-‐
massa	  olevia,	   toimivia	  käytäntöjä.	  Eri	  puolella	  maata	   toi-‐
mivat	   tahot	  harvoin	  kilpailevat	  keskenään,	   joten	  hyväksi	  
havaitun	  idean	  käyttäminen	  ei	  ole	  toiselta	  pois.	  	  
	  
Tiedonjako	  ja	  kommunikointi	  yhteistyön	  perusta	  
	  
Tutustu	   alueesi	   toimijoihin	   ja	   selvitä	  mitä,	   potentiaalinen	  yhteistyökumppani	  oikeasti	   tarjoaa.	  Avoi-‐
mella	  keskustelulla	  ja	  selkeällä	  viestimisellä	  vältetään	  turha	  työ.	   	  Määritelkää	  yhdessä	  sopiva	  yhteis-‐
työn	   tekemisen	   taso,	   joka	   huomioi	   organisaatioiden	   erilaiset	   luonteet	   ja	   osapuolien	   ideat.	   Valitse	  
kumppanit	  huolellisesti	  ja	  tee	  töitä	  innokkaiden	  kanssa,	  sillä	  kiviriippojen	  perässä	  vetäminen	  on	  ajan	  
tuhlausta.	  Pieni	  ja	  ketterä	  työryhmä	  vähentää	  byrokratiaa.	  	  
	  
	  
Delegointi	  ja	  työskentelytapojen	  hiominen	  tehostavat	  työskentelyä	  
	  
Alussa	  on	  sovittava	  yhteinen	  tavoite	  sekä	  kuka	  tekee	  ja	  mitä.	  Selkeät	  roolit	  ja	  hyvä	  tiedon	  kulku	  karsi-‐
vat	  päällekkäisyyttä	  ja	  turhaa	  ajan	  kulutusta.	  On	  järkevää	  ja	  mielekästä,	  että	  yhteistyö	  perustuu	  jäse-‐
niensä	   vahvuuksien	   hyödyntämiseen.	   	   On	   turha	   laittaa	   some-‐allergikkoa	   vastaamaan	   tiedotuksesta.	  
Ammattitaidon	  mukainen	  vastuuttaminen	   ja	   riskien	   jakaminen	  sitouttaa	  osapuolia	  yhteistyöhön.	   Si-‐
toutunut	  toimija	  puolestaan	  osallistuu	  ja	  vie	  projektin	  loppuun.	  On	  silti	  hyvä	  nimetä	  yhteistyön	  kärki-‐
toimija,	  jolla	  on	  koollekutsumis-‐	  ja	  koordinointivastuu.	  	  	  
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Riittävän	  hyvin	  riittää	  
	  
Kaiken	  ei	  tarvitse	  olla	  heti	  valmista.	  Ei	  kurkotella	  taivaita	  kohti,	  sillä	  liian	  
isolta	  tuntuvaa	  asiaa	  voi	  olla	  vaikea	  aloittaa.	  Unohdetaan	  jahkailu	  ja	  tehdään	  
riittävän	  hyvää	  eli	  aluksi	  pienikin	  yhteinen	  tavoite	  ja	  pilotti-‐mentaliteetti	  
riittää.	  	  
	  
Välittäjäportaalle	  tarvetta	  
	  
Freelancereita	  ja	  asiantuntija-‐apua	  voi	  hyödyntää	  esimerkiksi	  tapahtumien	  
järjestämisessä,	  tiedotuksessa	  tai	  opastuksessa.	  Jos	  organisaatioiden	  ja	  alo-‐
jen	  työtavat	  ovat	  erilaisia	  ja	  yhteinen	  kieli	  hakusessa,	  välittäjästä	  voi	  olla	  
apua.	  Välittäjänä	  voisi	  toimia	  esimerkiksi	  sekä	  kulttuuri-‐	  että	  bisnespuolta	  
osaava	  tuottaja,	  joka	  esim.	  kokoaa	  kulttuurisisällöt	  yhteen	  ja	  koordinoi	  ta-‐
pahtumia.	  	  

	  
	  
Uusi	  teknologia	  ja	  viestintävälineet	  käyttöön	  
	  
Sosiaalinen	  media	  ja	  sosiaalinen	  media	  tätä.	  Mutta	  totta	  se	  on.	  Kun	  käytössä	  on	  niukasti	  aikaa,	  rahaa	  ja	  
resursseja,	  sosiaalinen	  media	  on	  arvokas	  väline,	  jota	  ei	  sovi	  sivuuttaa.	  Sähköiset	  projektityökalut	  (Ba-‐
secamp,	  Yammer,	  Freedcamp)	  ja	  viestintävälineet	  (Skype)	  voivat	  tehostaa	  työskentelyä.	  
	  
Sosiaalinen	  media	  on	  nimensä	  mukaan	  sosiaalista	  eikä	  
pelkästään	  yksisuuntaista	  tiedotusta.	  Vastaa	  siis	  aina	  so-‐
messa	  esitettyihin	  kysymyksiin	  ja	  huomioi	  kommentit.	  
Tavallisten	  käyttäjien	  aktiivisuudesta	  voi	  hyötyä	  luomalla	  
heille	  selkeät	  viestintäraamit.	  Kun	  toimija	  ohjeistaa	  käyt-‐
tämään	  tiettyjä	  oman	  tuotteen	  tai	  toimintaympäristön	  
tunnisteita	  eli	  hastageja	  (#kulttuurimatkailu	  #museot),	  
omaan	  toimintaan	  liittyvät	  valokuvat,	  kommentit	  ja	  kir-‐
joitukset	  on	  helpompi	  löytää.	  Sitä	  kautta	  saa	  arvokasta	  
tietoa	  siitä,	  mitä	  käyttäjät	  ajattelevat	  toiminnastasi	  ja	  
tuotteestasi.	  Suosituksia	  ja	  positiivisia	  kommentteja	  lai-‐
naamalla	  saa	  arvokasta	  markkinointimateriaalia.	  
	  
	  
Kun	  ei	  ole	  aikaa,	  on	  olennaista	  	  
	  
-‐	  priorisoida,	  delegoida	  ja	  kommunikoida	  selkeästi	  
-‐	  määritellä	  yhteistyölle	  päämäärä	  ja	  sitoutua	  siihen	  
-‐	  pitää	  kiinni	  deadlineista	  ja	  siitä,	  mitä	  on	  sovittu	  
-‐	  paloitella	  päämäärä	  osiin,	  jotka	  nopeasti	  saavuttavissa	  ja	  helposti	  jaettavissa	  (esim.	  pro-‐
sessikaavio,	  priorisoitu	  tiekartta)	  
-‐	  tehdä	  selkeä	  työnjako	  eli	  jakaa	  työtehtävät	  ja	  vastuualueet	  ja	  kirjata	  ne	  myös	  ylös	  
-‐	  siirtää	  ja	  tallentaa	  tarvittava	  tieto	  eteenpäin	  (muistiot,	  raportit,	  	  yhteenveto,	  hyvät	  käy-‐
tännöt)	  
-‐	  olla	  realisti,	  tunnustaa	  aikapula	  ja	  pyytää	  apua	  
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Työskentely-‐	  ja	  ajankäyttötapoja	  
	  
Suunnitelkaa	  yhteinen	  ajankäyttönne	  järkeväksi	  ja	  työskentelytapaanne	  sopi-‐
vaksi.	  Esimerkiksi	  seuraavat	  tavat	  voivat	  toimia:	  
	  
-‐	  tehokkaat	  työrupeamat	  eli	  vaikka	  kerran	  kuussa	  tunnin	  tapaaminen	  ”draivia	  
apinanraivolla”	  -‐tyyliin	  
-‐	  oman	  työajan	  rytmittäminen,	  kuten	  40	  min	  työskentelyä	  +	  20	  min	  muuta	  
-‐	  yhden	  asian	  tekeminen	  kerralla	  loppuun	  
-‐	  avatkaa	  toiselle	  osapuolelle	  oman	  alanne	  vuosi-‐	  ja	  viikkorytmiä,	  sillä	  museo-‐	  ja	  
matkailutoimijoiden	  viikko-‐	  ja	  vuosikellot	  ovat	  erilaisia	  (milloin	  avajaiset	  tai	  
toimipiste	  suljettuna,	  milloin	  näyttelyt	  suunnitellaan,	  milloin	  tuotteet	  pitää	  olla	  
myynnissä,	  milloin	  matkailijoiden	  sesongit)	  
-‐	  eri	  työskentelytavat,	  kun	  tarkoitus	  olla	  luova	  ja	  ideoida:	  	  alitajunnan	  valjastaminen	  ”yön	  yli	  nukku-‐
minen”,	  toimistosta	  ja	  työpöydän	  äärestä	  poistuminen,	  löysäily	  ja	  hauskan	  pito	  
-‐	  joskus	  palaverin	  tai	  koulutuksen	  jälkeen	  kannattaa	  jättää	  tyhjää	  aikaa	  työstää	  asioita	  saman	  tien	  
eteenpäin.	  Jos	  asiat	  jättää	  pöydälle,	  sinne	  ne	  usein	  myös	  jäävät.	  
	  
	  
Niukasti	  rahaa	  -‐	  kekseliäisyys	  kunniaan	  
	  
Joskus	  pienellä	  rahalla	  keksitään	  luovempia	  ratkaisuja	  kuin	  mitä	  isolla	  rahalla	  olisi	  saatu.	  Esimerkiksi	  
kierrätysmateriaalien	  käyttäminen	  on	  edullista	  ja	  ekologista.	  Sissimarkkinointi,	  puskaradio,	  tai	  oikein	  
suunnattu	  tiedotus	  (yksilöidyt	  juttuvinkit)	  voivat	  toimia	  paremmin	  kuin	  kovan	  rahan	  mainoskampan-‐
ja.	  Nykyajan	  uutistulvassa	  yhteismarkkinoinnilla	  ja	  -‐tiedottamisella	  saavutetaan	  joskus	  enemmän	  
huomiota	  ja	  yleisöä	  kuin	  yksin.	  Kaikkien	  yhteistyön	  osapuolien	  kannattaa	  hyödyntää	  omia	  kanaviaan	  
ja	  verkostojaan.	  	  
	  

Tuotteita	  ja	  palveluita	  voi	  käyttää	  monella	  tavalla.	  TYHY	  -‐paketit	  toimivat	  
usein	  myös	  kulttuurimatkailutuotteina	  ja	  päinvastoin.	  Tule	  pois	  pote-‐
rosta	  eli	  yritä	  nähdä	  tuotteesi	  ja	  toimintasi	  ulkopuolisen	  vinkkelistä	  ja	  
mieti,	  mitä	  arvoa	  sillä	  voi	  olla	  jollekin	  toiselle.	  Tämä	  auttaa	  myös	  sponso-‐
rien	  ja	  kumppaneiden	  hankinnassa.	  Oppia	  voi	  saada	  oman	  organisaation	  
tai	  alan	  ulkopuolelta	  yllättävistä	  paikoista.	  Esimerkiksi	  urheilun	  puolella	  
sponsorointi	  ja	  vapaaehtoistyö	  ovat	  eri	  tavalla	  aktiivisessa	  käytössä.	  	  
	  
Varainkeruu	  ja	  resurssien	  vaihto	  
	  
Jos	  rahaa	  ei	  ole,	  vaihtaa	  voi	  myös	  muita	  resursseja	  (tiedotus,	  tilat,	  suositte-‐
lut,	  asiakastieto,	  kokemustieto,	  työntekijät,	  hyvät	  käytänteet).	  Esimerkiksi	  
eri	  toimijat	  voivat	  katsoa	  omasta	  näkökulmastaan	  toistensa	  nettisivut	  läpi,	  
että	  onko	  kaikki	  tarvittava	  kunnossa.	  	  Yhteistyökumppanit	  tai	  muut	  osa-‐
puolet	  voivat	  markkinoida	  itseään	  toisten	  suositusten	  avulla	  ”friends	  of	  
xxx”-‐tyyliin.	  

	  
Varoja	  voi	  hankkia	  joukkorahoituksen	  (Mesenaatti	  ym.)	  avulla,	  varainkeruutapahtumilla,	  huutokau-‐
poilla,	  testamenttien	  ja	  sponsorien	  kautta,	  tempauksilla	  ja	  muilla	  tapahtumilla.	  Pienempäänkin	  pro-‐
jektiin	  voi	  löytyä	  rahoitusta	  ulkomailta	  tai	  hankkeista.	  ELY	  -‐keskusten,	  yrittäjäjärjestöjen	  ja	  –
yhdistysten	  kanssa	  voi	  järjestää	  yhteistapahtumia.	  
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Ilmaista	  työvoimaa?	  
	  
Kannattaa	  hyödyntää	  mahdollisuuksien	  mukaan	  ystäväyhdistyksiä,	  asiakasraateja,	  vapaaehtoistyötä,	  
työttömiä,	  kuntoutujia,	  	  opinnäytetyön	  tekijöitä,	  alan	  harrastajia,	  asiantuntijoita,	  eläkeläisiä,	  siviilipal-‐
veluksen	  suorittajia,	  harjoittelijoita,	  oppilaitosyhteistyötä	  ja	  talkooleirejä	  ja	  selvittää	  onko	  mahdollista	  
palkata	  palkkatukeen	  oikeutettu	  tai	  työllistettävä	  henkilö.	  	  
	  
”Maksutonta”	  työvoimaa	  pitää	  aina	  opastaa	  ja	  perehdyttää,	  eli	  täysin	  ilmaista	  sekään	  ei	  ole	  ja	  vaatii	  
isäntäorganisaatiolta	  pitkäjänteistä	  työtä.	  (Lähtökohtaisesti	  ei	  ole	  myöskään	  suotavaa	  vaatia	  taide-‐	  ja	  
kulttuuriammattilaisia	  tekemään	  töitä	  ilmaiseksi.)	  
Esimerkiksi	  eläkeläiset	  voivat	  olla	  osaavia	  draa-‐
maoppaita	  ja	  tuoda	  paikallisuutta	  ja	  historiaa	  esiin.	  	  
	  
Kohdenna	  tuotteet	  ja	  palvelut	  
	  
Hyödynnä	  tutkimustietoa	  ja	  valitse	  ja	  analysoi	  so-‐
piva	  kohderyhmä.	  Kun	  on	  tiedossa	  mitä,	  kenelle	  ja	  
miten	  tehdään,	  säästetään	  resursseja.	  Huolehdi	  
myös	  että	  tuote	  ja	  hinnoittelu	  ovat	  kunnossa.	  	  
Erinomainen	  palvelu	  ja	  odotusten	  ylittäminen	  poi-‐
kivat	  lähes	  aina	  lisää	  rahaa,	  joten	  panosta	  asiakas-‐
palveluun.	  
	  
Huomioita	  ja	  loistoideoita	  
	  

• Informoi	  ja	  arvosta	  paikkakuntasi	  ja	  työpaikkasi	  ruohonjuuritasoa	  eli	  ihmisiä,	  joita	  potentiaali-‐
set	  asiakkaat	  tapaavat	  päivittäin	  ja	  joilta	  on	  matala	  kynnys	  kysyä	  tietoa.	  Asiakaspalvelijoilla,	  
kesätyöntekijöillä,	  apulaisilla,	  matkailuneuvojilla,	  hotellien	  vastaanottotyöntekijöillä	  ja	  taksi-‐
kuskeilla	  on	  arvokasta	  käytännön	  kokemusta,	  joten	  ota	  huomioon	  heidän	  mielipiteensä	  ja	  kehi-‐
tysehdotuksensa.	  Kutsu	  heitä	  tutustumaan	  avajaisiin,	  tapahtumaasi	  ja	  museoosi.	  Itse	  asiassa	  
kutsut	  näyttely-‐	  ja	  muihin	  avajaisiin	  voisivat	  olla	  kaikille	  avoimia.	  

	  
• Maksa	  mitä	  haluat	  -‐päivä	  voi	  tuottaa	  enemmän	  kuin	  tavanomaiset	  pääsymaksut	  ja	  hinnat.	  	  

	  
• Lapsille	  tai	  lapsiperheille	  enemmän	  tarjontaa,	  tapahtumia	  ja	  sisältöä.	  Esimerkiksi	  interaktiivi-‐

suus	  ja	  kosketettavat	  teokset	  puhuttelevat	  	  yleensä	  aina	  myös	  aikuisia.	  Lisäksi	  lasten	  mukana	  
tulee	  aina	  aikuisia	  eli	  lisää	  kävijöitä.	  

	  
• Asiakasraadit	  tai	  ystäväyhdistykset	  voisi	  ottaa	  laajemmin	  mukaan	  palvelujen	  kehittämiseen.	  

He	  voisivat	  testata	  esimerkiksi	  	  ”unelmien	  lomapäivä”	  –kulttuurimatkailutuotetta	  tai	  erilaisia	  
kulttuurimatkailupähkinöitä/-‐rasteja.	  	  Ystäväyhdistyksiä	  ja	  asiakasraateja	  voi	  vaihtaa	  toisen	  
toimijan	  kanssa	  tai	  valjastaa	  eri	  käyttöön	  ja	  he	  voivat	  tehdä	  ”opintomatkoja”	  toisille	  paikka-‐
kunnille	  ja	  järjestää	  vuositapaamisia.	  

	  
• Museon	  kyljessä	  oleva	  laadukas	  ja	  valikoimaltaan	  persoonallinen	  kauppa,	  kahvila	  tai	  ravintola	  

tuo	  lisätuloja	  ja	  uusia	  asiakkaita.	  
	  

• Ydinperhe	  ei	  ole	  ainoa	  pienryhmän	  malli,	  vaan	  perhekäsitystä	  on	  hyvä	  laajentaa	  ja	  laatia	  uu-‐
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denlaisia	  miniryhmätuotteita.	  Lippuja,	  tapahtumia	  ja	  tuotteita	  voi	  kohdistaa	  laajemmin	  vaikka	  
kummitädeille	  ja	  –sedille	  kummilapsineen.	  

	  
• Maakunnan	  isoimpien	  ja	  käytetyimpien	  kokouspaikkojen	  kanssa	  kannattaa	  tehdä	  yhteistyötä	  

ja	  	  tarjota	  heille	  kulttuurimatkailutuotteet	  esim.	  TYHY	  -‐toiminnan	  kylkeen.	  	  
	  

• Pienet	  paikkakunnat	  ja	  toimijat	  voivat	  tehdä	  tapahtumia,	  palkata	  esiintyjiä	  ja	  luoda	  uusia	  tuot-‐
teita	  yhteistuotantona	  ja	  säästää	  kustannuksissa	  ja	  markkinoida	  samalla	  toisiaan.	  	  	  

	  
• Arkisten	  asioiden	  näkyväksi	  tekeminen	  tärkeää.	  (tuotteistaminen	  ”live	  as	  local”,	  local	  guide,	  

kulttuurikumppani+portaali)	  
	  

• Museoihin	  uusia	  opastuksia	  kuten	  kyselyopastus/tavisopastus/	  Puuta	  heinää	  –opastus/-‐päivä	  
aprillipäivänä	  1.4.	  

	  
• Valehtelijoiden	  klubi	  matkailutuotteeksi	  

(http://yle.fi/uutiset/satakunnan_museo_uusii_legendaarisen_valehtelijoiden_klubin/564059
9)	  

	  
• Kulttuurimatkailulle	  oma	  nettikauppa	  

	  
• Luova	  seteli	  -‐kannustinraha	  käyttöön,	  jolla	  voi	  startata	  pienimuotoisen	  yhteistyön	  kevyesti	  

	  
• Museoiden	  +	  palveluiden	  teemojen	  mukaisen	  mobiilisovelluksen	  kehittäminen	  (vaihtuvat	  tee-‐

mat)	  
	  
	  
HYVIÄ	  KÄYTÄNNÖN	  VINKKEJÄ	  
	  

1)	  Hyvä	  itsetuntemus	  helpottaa	  oman	  erityisosaamisen	  ja	  kiinnostuksen	  kohteiden	  esit-‐
telyä,	  jolloin	  yhteistyökumppaneiden	  on	  helpompi	  tutustua	  ja	  luottaa	  toisiinsa	  ja	  jakaa	  
työt	  toimivasti.	  

	  
2)	  Yhteinen	  kieli	  lisää	  ymmärrystä.	  Oman	  alan	  sisällä	  tulee	  helposti	  käytettyä	  tiettyä	  
terminologiaa.	  Kun	  tehdään	  yhteistyötä	  toisen	  alan	  kanssa,	  on	  olennaista	  puhua	  yhteistä	  
kieltä,	  jotta	  ymmärretään	  toisia.	  Älä	  siis	  oleta	  toisten	  ymmärtävän	  kaikkia	  termejä	  vaan	  
käytä	  aina	  rinnalla	  helppotajuisia,	  perussanoja.	  

	  
3)	  Älä	  pidä	  turhia	  palavereita.	  Jos	  pidät,	  suunnittele	  ne	  etukäteen:	  etukäteisohjeet	  
työskentelylle,	  ennakkovalmistelut,	  selkeä	  asialista	  ja	  päätettävät	  asiat,	  valitse	  aina	  pu-‐
heenjohtaja,	  joka	  pistää	  poikki	  jaarittelut,	  ylimääräiset	  työvälineet	  kuten	  kännykät	  ja	  tab-‐
letit	  pois,	  anna	  selkeä	  aloitus-‐	  ja	  lopetusaika,	  jaa	  materiaalit	  etukäteen,	  hahmottele	  tule-‐
vat	  askelkuviot.	  

	  
4)	  Sähköpostin	  allekirjoitus	  on	  ilmainen	  ja	  kätevä	  paikka	  tiedottaa	  ja	  mainostaa	  ajan-‐
kohtaisista	  asioista.	  

	  
5)	  Toimijoiden	  yhteystiedot	  ja	  opasteet	  ajan	  tasalle	  -‐	  	  helpompi	  lähestyä	  oikeaa	  henki-‐
löä	  ja	  löytää	  perille.	  

	  
6)	  Lounastapaamiset	  tai	  aamukahvit	  mahdollistavat	  tapaamisen	  kiireen	  keskellä.	  
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7)	  Kaikille	  tulee	  jumitushetkiä.	  Toisten	  kannustaminen	  ja	  sparraus	  on	  ilmaista	  eikä	  
maksa	  mitään.	  Hyvä	  yhteishenki	  on	  hedelmällinen	  alusta	  työn	  etenemiselle.	  Aikapula	  voi	  
olla	  myös	  henkinen	  hidaste,	  jonka	  voi	  ylittää	  esim.	  kollegan	  avulla.	  Toisen	  työpanos	  voi	  
kannustaa	  itseäkin	  etenemään.	  (”olen	  myynyt	  jo	  100	  tuotetta,	  nyt	  vauhtia	  suunnitte-‐
luun”)	  
	  
8)	  Avaa	  suusi.	  Ole	  rohkea.	  Ota	  puhelin	  käteen.	  Jos	  olet	  tavannut	  henkilön,	  joka	  voisi	  olla	  
mahdollinen	  yhteistyökumppani	  tai	  tietää	  vastauksen	  sinua	  askarruttavaan	  kysymyk-‐
seen,	  kysy	  häneltä.	  Älä	  piiloudu	  organisaatioiden	  ja	  byrokratian	  taakse	  tai	  pelästy	  orga-‐
nisaatioiden	  kokoeroja.	  

	  
9)	  Kerro	  etukäteen	  että	  tapahtuman	  tai	  seminaarin	  esitykset	  saa	  
sähköpostilla.	  

	  
10)	  Ihminen	  ei	  ole	  kone.	  Riittävä	  lepo	  ja	  vapaa-‐ajan	  virikkeet	  te-‐
kevät	  ihmisestä	  paremman	  työntekijän.	  Huolehtiminen	  henki-‐
löstön	  hyvinvoinnista	  lisää	  heidän	  työskentelymotivaatio-‐
taan.	  

	  
11)	  Esitteitä	  voi	  jakaa	  myös	  unohtelemalla	  niitä	  odotushuonei-‐
siin	  ja	  kahviloihin.	  

	  
	  
	  
Muita	  esiin	  tulleita	  ajatuksia	  
	  
Yleisesti	  verkostoseminaareissa	  toivottiin,	  että	  vastaava	  seminaari	  saataisiin	  myös	  yksittäisille	  alueil-‐
le.	  Tällöin	  yhteistyötä	  voisi	  käynnistää	  eri	  tavalla	  jo	  seminaarissa	  ja	  saada	  kulttuurimatkailutuotteisiin	  
paikallisia	  tarinoita	  mukaan.	  Lisäksi	  kaivattiin	  koulutusta	  resurssien	  jakamisesta.	  
	  
Yhteistyötä	  ei	  tarvitse	  tehdä	  vain	  yhteistyön	  vuoksi	  ja	  perustoiminta	  on	  	  toki	  tärkeintä.	  Jos	  kuitenkin	  
halutaan	  kehittää	  toimintaa	  ja	  saada	  lisää	  asiakkaita	  eikä	  ole	  kaikkeen	  resursseja,	  voisiko	  jostain	  van-‐
hasta	  luopua	  eikä	  jättää	  uutta	  kokeilematta?	  Rohkeutta	  ja	  ennakkoluulottomuutta	  peliin.	  (Esimerkiksi	  
työntekijöiden	  Star	  Wars	  -‐hahmoiksi	  pukeutuminen	  Nurmijärven	  kirjastossa	  oli	  yllättävää	  ja	  suosittua	  
ja	  sai	  huomiota.)	  
	  
Museoiden,	  muiden	  kulttuuri-‐	  ja	  matkailutoimijoiden	  kulttuurimatkailua	  haluttiin	  edistää	  laajemman	  
yhteisen	  brändin	  avulla	  ja	  nostaa	  esiin	  tunnettuja	  kulttuuritoimijoita	  ja	  suomalaisen	  kulttuurin	  aitout-‐
ta..	  Visit	  Finlandille	  kaivattiin	  lisää	  rahaa,	  resursseja	  ja	  osaamista.	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  


