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1. Hankkeen toteuttaja
Oriveden kaupunki / elinvoimapalvelut

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Orivesi Suomen villasukkapääkaupunki -hanke, hankenumero 110531

3. Yhteenveto hankkeesta
Orivesi Suomen villasukkapääkaupunki -hanke oli Oriveden kaupungin elinvoimapalveluiden hallinnoima
hanke, jonka avulla pyrittiin vahvistamaan Oriveden elinvoimaisuutta sekä kumppanuuksia. Hankkeen
tavoitteena oli Oriveden positiivisen kaupunkimaineen ja tunnettuuden lisääminen tiiviissä yhteistyössä
asukkaiden, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Hanke rahoitettiin Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahaston sekä kaupungin omarahoituksen avulla.
Hankkeeseen palkattiin kokoaikainen hankekoordinaattori kahdeksaksi kuukaudeksi toteuttamaan hankkeen
toimenpiteitä. Ennen hankekoordinaattorin palkkausta vastuu hankkeen toimenpiteistä oli Oriveden
kaupungin yrityskoordinaattorilla. Suurin osa hankkeen toimenpiteistä painottui ajanjaksolle, jolloin
hankekoordinaattori oli palkattuna hankkeeseen eli vuodelle 2021.
Hankkeen aikana Oriveden kaupunki julistautui mediatilaisuudessa Suomen viralliseksi
villasukkapääkaupungiksi, solmi yhteistyökumppanuuksia yritysten kanssa, julkaisi Oriveden oman
villasukkamallin sekä kannusti ihmisiä ja yrityksiä villasukkapääkaupunki viestintään. Hankkeessa luotiin
myös uutta markkinointimateriaalia kaupungille: villasukkapääkaupunki logo, valokuva-aineistoa,
asukasmarkkinointiin tarkoitettu video, uudet kotisivut Villasukkajuoksun SM-kisoille, retkiesite sekä
postikorttisarja. Hankkeessa kokeiltiin uusia markkinointikeinoja kuten sosiaalisen median vaikuttajia sekä
kohdennettua markkinointia.
Hankkeen tuloksena Oriveden kaupunki sai sekä kotimaista että ulkomaista positiivista ansaittua
medianäkyvyyttä. Orivesi Suomen villasukkapääkaupunkina sekä Villasukkajuoksun SM-kisakaupunkina
huomioitiin monen eri median toimesta, esimerkkinä Suomen matkailun kattojärjestön VisitFinlandin
toimesta. Oriveden kaupunkia haastateltiin Visit Finlandin tiedotteeseen liittyen villasukkajuoksuun ja
tiedote julkaistiin niin Venäjällä kuin Isossa-Britanniassakin. Villasukkajuoksusta nousi talven uusi trendilaji,
jota käsiteltiin mm. Ylen Puoli Seitsemän ohjelmassa sekä Minneapoliksessa USA:ssa, StarTribune lehdessä
saakka, johon Oriveden kaupunki antoi haastattelun.
Hanke sitoutti ihmisiä, solmi kumppanuuksia, loi uutta ja sai näkyvyyttä. Hankkeen luoma positiivinen
ilmapiiri, medianäkyvyys ja paikallisten asukkaiden sekä yritysten into ja mukaan lähtö villasukkapääkaupunki
brändin kehittämiseen, varmistivat osaltaan kaupungin sitoutumisen entistä vahvemmin kyseisen brändin
edistämiseen myös jatkossa. Hanke onnistui yliodotusten ja sille asetetut tavoitteet täyttyivät.
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4. Raportti
4.1 Hankkeen tavoitteet
Oriveden kaupungin elinvoimapalveluiden tehtävä on edistää Oriveden elinvoimaisuutta.
Elinvoimapalveluihin kuuluvat markkinoinnin, viestinnän, matkailun ja yrityspalveluiden lisäksi
asumispalvelut, joukkoliikenne, maankäyttö sekä työllisyyspalvelut. Kaupungin elinvoimaohjelmalla
vahvistetaan kaupungin menestymistä ja kehittymistä. Elinvoimaohjelmassa todetaan, että kaupungin
mielikuvat ja mainetekijät ovat yhä tärkeämpiä. Tämän hankkeen tavoitteena olikin kehittää mielikuva
Orivedestä houkuttelevana matkailu-, vapaa-ajanasunto sekä pysyvän asumisen kaupunkina. Tavoitteena oli
Villasukkapääkaupunki brändin avulla luoda myönteistä kaupunki kuvaa Orivedestä koko Suomen laajuisesti
ja vahvistaa Oriveden elinvoimaisuutta. Hankkeella pyrittiin luomaan houkutteleva kuva Orivedestä
elinvoimaisena, erottuvana ja mielenkiintoisena kaupunkina, joka jää mieleen villasukkapääkaupunki brändin
avulla helpommin ja paremmin. Hankkeen tavoitteena oli markkinoida Orivettä ”villasukkakärjellä” ja tuoda
sitä tunnetuksi. Tavoitteena oli synnyttää positiivinen ilmiö, josta Orivesi tunnetaan sekä rakentaa kaupunkiimagoa ainutlaatuisen Suomen villasukkapääkaupunki – brändin kautta.

4.2 Hankkeen toteutus
4.2.1 Toimenpiteet
Hankkeen toimenpidekokonaisuudet jaettiin kolmeen eri kategoriaan: villasukkapääkaupunki viestintä,
kaikkien villasukka ja villasukasta vauhtia yrittäjyyteen.
1.Villasukkapääkaupunki -viestintä (aika järjestyksessä)

-

Villasukkapääkaupunki -logon suunnittelu
Orivesi - Suomen villasukkapääkaupunki -brändille tilattiin oma logo. Logon haluttiin olevan
leiman/alkuperämerkin tyylinen, mutta samalla yhdistyvän Oriveden kaupungin visuaaliseen
ilmeeseen. Logon haluttiin lisäksi olevan kieliasultaan sekä suomea että englantia palveleva.
Tavoitteena oli jalkauttaa logo kaikkien Oriveden toimijoiden käytettäväksi, jotka haluavat omassa
toiminnassaan viedä villasukkapääkaupunki -ilosanomaa eteenpäin. Oriveden seudun toimijoita
kannustettiin logon käyttöön ja tässä tavoitteessa onnistuttiin yliodotusten. Villasukkapääkaupunki
brändistä viestivän logon voi Orivedellä toimiva toimija (yritys tai yhdistys) ladata itselleen
käytettäväksi www.visitorivesi.fi nettisivuilta. Logoa on hyödynnetty niin printti kuin
digimarkkinoinnissa Oriveden kaupungilla ja on tullut jo hyvin tutuksi monelle. Logon toteutti
mainostoimisto Mene Creative.
https://orivesi.fi/kaupunkimme/kaupunki/yhteystiedot/media-ja-viestinta/brandi-suomenvillasukkapaakaupunki/
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-

Kaiholan puutarhan tarina
Orivesi - Suomen villasukkapääkaupunki -hankkeen eräänä tavoitteena on vahvistaa Oriveden
maaseudun elinvoimaisuutta ja tuoda maaseudulle matkailutuloja, uusia yhteistyömahdollisuuksia
ja verkostoja. Villasukkapääkaupunki -brändin kautta maaseudulle voi syntyä myös uusia palveluita,
tapahtumia ja yritysmahdollisuuksia. Kaiholan puutarha on oiva esimerkki uniikista
maaseutuyrittäjyydestä. Halusimme kertoa Kaiholan puutarhan tarinan ja näin luoda uudenlaista
kuvaa maaseudun tarjoamista mahdollisuuksista. Linkki artikkeliin: https://orivesi.fi/intohimostaelamantavaksi-ja-elinkeinoksi-pia-ja-glenn-kasvattavat-yrtteja-ja-kukkia-kaiholan-puutarhassaorivedella/

-

Voice of Finland ja Etni Khan
Orivesiläinen laulaja Etni Khan pääsi Voice of Finland -finaaliin syksyllä 2020. Toimitimme Etnille
villasukat ennen 25.9.2020 pidettyä finaalia ja toivotimme niiden myötä lämpöisesti onnea.

-

Suomen kädentaidot messut
Suomen kädentaidot messut oli tarkoitus järjestää Tampereella 13-15.11.2020. Orivesi - Suomen
villasukkapääkaupunki varasi osaston messuilta. Vallitsevan korona -tilanteen takia Tampereen
messut päättivät kuitenkin siirtää varsinaiset fyysiset messut vuoteen 2021 mutta toteuttaa
virtuaalimessutapahtuman sen sijaan. Hanke osallistui virtuaalimessuille. Virtuaalisella
messuosastolla tuotiin esiin Villasukkapääkaupunki -asiaa ja markkinoitiin Villasukkajuoksun SM kisoja. Fyysisille messuilla olisi ollut lähdössä kanssamme 7 paikallista toimijaa/yritystä. Vuoden 2021
messut tullaan järjestämään marraskuussa, jonne Oriveden kaupunki on osallistumassa yhdessä
yhteistyökumppaneidensa kanssa. Villasukkapääkaupunki brändi tulee olemaan messuosaston
pääteema.

-

Oriveden kaupungin sähköinen joulukortti
Oriveden kaupungin sähköisessä joulukortissa vuonna 2019 tuotiin esiin myös villasukkasanomaa.
Joulukortti oli kaikkien Oriveden kaupungin työntekijöiden käytettävissä, mikäli he halusivat muistaa
omia yhteistyökumppaneitaan ja verkostojaan.

-

Villasukat osana Oriveden ASTA -messuosallistumista
Vuosi 2020: Oriveden kaupunki osallistui ASTA -messuille 31.1 - 2.2.2020. Messuosastolle tuotiin
mukaan villasukkateema. Saimme lainaksi Pirkanmaan Taito-Keskukselta mallivillasukkia, jotka
ripustimme osastolle näyttävästi esiin. Villasukat toimivat oivasti huomion kiinnittäjänä ja niiden
kautta oli myös helppo käynnistää keskusteluja messuvieraiden kanssa. Lapsille oli tarjolla
värityskuva Villasukkajuoksujen maskotista Viltsu Hipulista. Messuosaston esittelijöillä oli myös
jalassaan villasukat, jotka myös saivat huomiota osakseen.
Vuosi 2021: Oriveden kaupunki osallistui ASTA-messuille 3-5.9.2021. Villasukat olivat myös tällöin
vahvasti esillä messuosaston visuaalisessa ilmeessä.
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-

Julistautuminen Suomen Villasukkapääkaupungiksi
Oriveden kaupunki halusi julistautua virallisesti Suomen villasukkapääkaupungiksi. Näin ollen
päätimme järjestää mediatilaisuuden, johon kutsuimme eri median edustajia. Tilaisuus järjestettiin
kaupungintalolla ja median edustajat seurasivat tilaisuutta livestreemauksen kautta. Tilaisuudessa
kaupunginjohtaja Juha Kuusisto kertoi taustaa villasukkapääkaupungiksi julistautumisesta sekä
hankekoordinaattori Ulpu Aho siitä, mitä kyseisellä brändillä halutaan saavuttaa. Mediatilaisuus
pidettiin 28.1.2021 Oriveden kaupungintalolla.
Suomen villasukkapääkaupungiksi julistautuminen noteerattiin eri medioissa kuten Radio Novassa,
Radio Sunilla sekä Yle Tampereen radiossa. Myös Ylen Puoli Seitsemän tv-ohjelmassa sekä Oriveden
Sanomissa ja Tamperelaisessa.
Kuuntele hankekoordinaattorin Ulpu Ahon haastattelu Radio Sunista:
https://radiosun.fi/2021/02/08/suomen-villasukkapaakaupungiksi-julistautunut-orivesi-osaksijonsukat-ilmiota/
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-

Oriveden kaupunkivillasukka - Orivesi JonSukka
Neulominen on tällä hetkellä maailmaluokan ilmiö. Neulomiseen intohimoisesti suhtautuvien määrä
liikkuu kymmenissä miljoonissa. Neulomisen ympärille on syntynyt erilaisia internetyhteisöjä ja
sosiaalisen median ryhmiä. Yksi Suomen johtava neuleilmiö on JonSukat. Kyseessä on Jonna
Kalliomäen (ent. Nordström) luoma neuletyyli. Tilasimme Jonna Kalliomäeltä Oriveden
kaupunkivillasukkien suunnittelutyön. Tavoitteena oli tämän villasukkamallin kautta tehdä
uudenlaista kaupunkimarkkinointia ja kannustaa mahdollisimman monia tarttumaan puikkoihin ja
neulomaan omat Orivesi JonSukat itselle tai läheiselle.
Orivesi-JonSukat on helppo, aloittelijoillekin sopiva kirjoneulemalli. Sukanvarren Väre-kuvio on
poimittu Oriveden kaupungin logosta. Väre kuvaa virtaavaa vettä, kumpuilevia peltoja ja
kenkätehdashistoriaa. Lisäksi varteen on valittu rakkauden symboli, sydän kuvaamaan
villasukkarakkautta ja kaupunkirakkautta omaa asuinpaikkaa kohtaan. Orivesi-JonSukat voi kutoa
Oriveden brändiväreissä pinkkeinä tai turkooseina.
Suunnittelimme sukkamallille oman esitteen, jossa neuleohjeen lisäksi kerrotaan Suomen
villasukkapääkaupungista. Esitettä on jaettu mm. paikallisissa käsityöliikkeissä, Oriveden kaupungin
matkailuinfossa, Oriveden kaupungin kaupungintalolla sekä Asta messuilla Tampereella. Myös
Oriveden sanomat jakoivat ohjeen lehdessään. Ohjeen voi ladata myös sähköisessä muodossa:
https://orivesi.fi/wp-content/uploads/2021/02/Neulo_Orivesi_Jonsukat.pdf
Orivesi-JonSukat osoittautuivat todelliseksi hitiksi ja ihmiset ovat neuloneet niitä valtavia määriä.
Hanke on saanut sukista valokuvia ihmisiltä sekä monet ovat esitelleet neulomiaan tai lahjaksi saatuja
sukkiaan sosiaalisessa mediassa.
”Kun minuun otettiin yhteyttä ja yhteistyötä ehdotettiin, olin todella otettu ja innoissani. Ja kyllähän
sitä sukkamallia pyöriteltiin ja kieputeltiin moneen otteeseen, ennen kuin pääsin tähän
lopputulokseen. Näin jälkikäteen, kun malli on jo valmistunut, on vain todella ihanaa olla mukana
tässä projektissa.” Jonna Kalliomäki, Orivesi- JonSukka mallin luoja

-

Hovineulojat
Julkaistuamme helmikuussa 2021 Oriveden oman kaupunkivillasukkamallin, rekrytoimme
hovineulojia, jotka neuloivat kyseisiä sukkapareja kaupungin käyttöön. Hovineulojat ovat paikallisia
Orivesiläisiä innokkaita villasukkien tekijöitä, jotka lähtivät tempaukseen mukaan. Neulotuilla Orivesi
JonSukilla kaupunki on muistanut/muistaa mm. yhteistyökumppaneita, eläkkeelle jääviä
työntekijöitä sekä merkkihenkilöitä ja viestii samalla Villasukkapääkaupunki-brändistä. Yhteistyö
hovineulojien kanssa jatkuu hankkeen päättymisen jälkeenkin.
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-

Markkinointimateriaalien teko
Hankkeessa luotiin paljon uutta markkinointimateriaalia villasukkateemaan liittyen Oriveden
kaupungille.
Valokuvat: Hankkeessa järjestettiin kaksi valokuvauskertaa. Ensimmäinen kuvaus oli talvikuvaus
tammikuussa 2021, jolloin kuvattiin Oriveden alueella erilaisia talviaktiviteettejä kuten
villasukkajuoksua, maastopyöräilyä, hiihtoa, luistelua ja pulkkamäessä laskua. Nämä villasukkaaiheiset valokuvat päätyivät samana talvena jopa USA:n saakka ja valokuvia on hyödynnetty jo
lukuisissa ei paikoissa kuten esitteissä, lehdissä sekä sosiaalisessa mediassa.
Toinen valokuvaus järjestettiin keväällä, toukokuussa 2021. Tuolloin pääpainona oli villasukkaaiheiset luonto- ja retkeilykuvat. Kuvauslokaationa toimi upea Iso-Vuorijärven retkeilypaikka.
Kesäisissä kuvissa pääsimme käyttämään upouusia Orivesi-JonSukkia malleilla jaloissa. Kuvia otettiin
niin nuotion ääressä kuin riippumatossa. Kyseisiä kuvia on hyödynnetty heti niin digimarkkinoinnissa
kuin printissä. Uudet valokuvat ovat suuressa roolissa uudessa retkeilyesitteessä, joka hankkeessa
myös tehtiin. Kuvaajana toimi molemmilla kerroilla paikallinen valokuvaaja Jani Taipale.
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-

Esitteet:
Flyer: Vuoden 2022 Villasukkajuoksun SM-kilpailuiden markkinoimista varten hankkeessa
suunniteltiin ja toteutettiin flyer, joka kertoo lyhyesti ja ytimekkäästi kyseisestä tapahtumasta.
Flyeria jaettiin mm. ASTA-messuilla syyskuussa 2021 sekä tullaan jakamaan ennen tulevan talven
kisoja useassa eri paikassa ja asiayhteydessä.
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Retkiesite: Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin uusi Luontohelmien Orivesi - Lähde retkelle
luontoon -retkiesite. Esitteeseen koottiin Oriveden luontokohteet: niille saapuminen, reitit, palvelut
sekä kartat ja valokuvat. Upeat luontokohteet ovat yksi Oriveden markkinoinnin kärki. Laadukkaasta
ja kattavasta luontokohteiden esitteestä onkin ollut pula, joten esite tuli todella tarpeeseen.
Retkiesitteen valmistui syykuun alussa 2021 sitä jaettiin heti ASTA-messuilla syyskuussa 2021
Oriveden kaupungin osastolla.
Linkki sähköiseen esitteeseen: https://orivesi.fi/wp-content/uploads/2021/09/LuontohelmienOrivesi_Lahde-retkelle-luontoon.pdf

Villasukkajuoksun SM-kilpailujen kyltit
Villasukkajuoksu nousi uudeksi trendilajiksi talvella 2021. Hankkeessa suunnittelimme ja toteutimme
uudet kyltit Villasukkajuoksun SM-kilpailujen kisamaastoon Paltanmäelle.
Markkinoimme
hankkeessa ihmisille Villasukkajuoksun SM-kisapolkuja Orivedellä, joten paransimme niiden
saavutettavuutta kylteillä, jotka johdattivat viralliselle kisareitille.
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Postikorttisarja
Loimme hankkeessa postikorttisarjan, joka viestii Oriveden Villasukkapääkaupunki statuksesta niin
lähettäjälleen kuin kortin vastaanottajalle. Oriveden kaupunki tulee käyttämään kortteja omassa
viestinnässään.
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-

Audiovisuaalinen materiaali - video
Toteutimme hankkeessa asukas- ja matkailumarkkinointiin tarkoitetun videon. Videon tarkoituksena
on viestiä Oriveden villasukkapääkaupunki statuksesta, tuoda Oriveden parhaita puolia esiin ja ennen
kaikkea herättää katsojan mielenkiinto Oriveden kaupunkia kohtaan. Videoprojektin kilpailutus,
suunnittelu, toteutus ja lopputyöt olivat hankkeen yksittäisistä toimenpiteistä laajin ja aikaa vievin.
Projekti alkoi eri videotuotanto yritysten kartoituksella ja kilpailuttamisella helmikuussa 2021. Itse
video valmistui elokuun lopussa 2021.
Videontuotanto kilpailutettiin kymmenen eri videotuotantoyhtiön välillä. Itse kilpailutus kesti noin
kuukauden. Saimme kirjalliset tarjoukset kaikista tuotantoyhtiöistä. Valitsimme kolme jatkoon,
joiden kanssa kävimme myös suullisesti keskusteluja projektista. Päädyimme valitsemaan
referenssien, keskusteluiden sekä hinnan perusteella videon tekoon Pro Ratas Oy:n (Keleva Media).
Kilpailutusprosessin jälkeen työstettiin videon käsikirjoitusta yhdessä tuotantoyhtiön kanssa.
Selkeänä tavoitteena alusta alkaen oli tehdä videosta positiivisella tavalla poikkeava ja erilainen
kuntamarkkinointivideo. Tällainen tarinallinen käsikirjoitus syntyikin hankkeen ideasta.
Kuvauslokaatioiden, näyttelijöiden sekä rekvisiitan etsiminen kuului hankekoordinaattorin tehtäviin.
Yhteistyökumppaniksi videolle saimme mukaan Oriveden kaupungin uuden yhteistyökumppanin
Helsingin villasukkatehtaan, jonka rooli liittyi käsikirjoitukseen vahvasti.
Videon kuvauspäivä toteutettiin 21.6.2021 Orivedellä sekä Tampereella upeassa kesäisessä säässä.
Päivä oli tarkkaan suunniteltu sekä aikataulutettu ja se onnistui loistavasti. Leikattu versio videosta
valmistui elokuun lopussa 2021. Noin 2 minuutin videosta tehtiin myös lyhyt 15 sekunnin ”teaserversio”. Video onnistui todella hyvin ja siitä on jo nyt saatu hyvää palautetta. Videoon saatiin
kiteytettyä Suomen villasukkapääkaupungin tunnelmaa, maisemia sekä sanomaa. Video valmistui
juuri ennen kuin hanke päättyi. Videon levityskanavat ovat suunnitteilla ja mietinnässä on muun
muassa televisiomainonta sekä kampanjat sosiaaliseen mediaan Suomen Digimarkkinointi Oy:n
kautta.
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Videokuvauspäivä Orivedellä 21.6.2021
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Orivesi- Suomen villasukkapääkaupunki liput
Teetimme kesällä 2021 Oriveden kaupungintalon edustalle sekä Oriveden torille Suomen
villasukkapääkaupunki-logolla varustetut liput viestimään villasukkapääkaupunki brändistä. Liput
ovat salossa aina, lukuun ottamatta virallisia liputuspäiviä.

-

Titamareski
Oriveden torin kupeeseen pystytetty tintamareski, toivottaa vierailijat tervetulleeksi Suomen
villasukkapääkaupunkiin Orivedelle. Tintamareskiin voi perheen pienimmät ikuistaa kasvonsa tai
mikseipä aikuisetkin ja lähettää terveiset Orivedeltä. Tintamareski viestii Oriveden
Villasukkapääkaupunki statuksesta sekä muistuttaa tulevista Villasukkajuoksun SM-kilpailuista, jotka
järjestetään 22.1.2022 Orivedellä.
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-

Visit Oriveden Instagram tilin aktivoiminen
Visitorivesioffcial Instagram-tili oli olemassa jo
ennen hankkeen aloitusta. Tilin tarkoitus on
viestiä Oriveden matkailukohteista ja siitä mitä
Orivedellä on tarjottavana niin matkailijalle kuin
kaupungin asukkaallekin. Tiliä ylläpitää Oriveden
kaupungin yrityskoordinaattori. Tiliä oli päivitetty
ennen hanketta hyvin harvakseltaan silloin tällöin
puolentoista vuoden ajan. Seuraajia tilillä oli 590.
Hankkekoordinaattorin aloitettua työt hankkeessa
päivitti hän tiliä useasti sekä julkaisujen sekä
tarinoiden
kautta.
Sisällöt
koskivat
villasukkapääkaupunki
brändiä,
Oriveden
matkailukohteita, ajankohtaisia asioita sekä
seuraajien päivitysten jakoja. Visitorivesioffcialtilin seuraajia kannustettiinkin viestimään
Orivedestä
hästägeillä
#visitorivesi
ja
#villasukkapääkaupunki sekä merkitsemään tiliä
julkaisuihin ja tarinoihin @visitorivesioffcial
Hankkeen päättyessä seuraajien määrä tilillä on
lähes tuplaantunut ja seuraajat ovat aktiivisia.
Toisin
sanoen
yksi
tärkeä
nykyajan
viestintämuoto, sosiaalisenmedian väylä on
löytänyt
selvästi
paikkansa
Oriveden
matkailumarkkinoinnissa. Hankekoordinaattori loi
sisältöä myös Oriveden kaupungin Instagram tilin
puolelle sekä Oriveden kaupungin Facebooksivulle, kuten myös Villasukkajuoksun SMkilpailujen Instagram-tilille. Myös näiden tilin
seuraajanmäärät kasvoivat hankkeen aikana, kun
sisältöjen luominen oli suunnitelmallisempaa ja
nopeampi tempoista kuin aiemmin.
Seuraajien kasvu Instagramissa:
o Visit Orivesi offcial -tili 569  990
o Oriveden kaupunki -tili 1231  1401
o Villasukkajuoksun SM -tili 351 459
Yhteensä seuraajia näillä tileillä hankkeen päättyessä on yhteensä 2850.

-

Kilpailut sosiaalisessa mediassa
Hanke järjesti kaksi kilpailua sosiaalisessa mediassa. Ensimmäinen toteutettiin talvella 2021. Visit
Oriveden Instagram seuraajia kannustettiin ottamaan valokuvia talvisesta Orivedestä ja kuvia
pyydettiin jakamaan tunnisteilla #visitorivesi ja #villasukkapääkaupunki. Osallistujien kesken
arvottiin melontaretki Pukalaan paikallisen melontayrittäjän johdolla. Toinen kilpailu järjestettiin
Oriveden kaupungin Facebookissa, jossa seuraajat saivat kertoa kenen kanssa osallistuisivat tulevan
talven Villasukkajuoksun SM-kilpailuihin. Palkinnoksi arvottiin ilmainen osallistuminen tulevan talven
2022 Villasukkajuoksun SM-kilpailuihin.
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Oriveden vanhat talot ja pihat-tapahtuma
Oriveden vanhat talot ja pihat tapahtuma järjestettiin 12-13.6.2021 kolmannen kerran Orivedellä.
Viikonlopun aikana ihmiset pääsevät omatoimisesti tutustumaan Oriveden seudun vanhoihin taloihin
ja pihoihin. Hanke osallistui keväällä tapahtuman ideoimiseen, markkinointiin sekä
hankekoordinaattori kiersi ja markkinoi kohteita yhden päivän ajan sosiaalisessa mediassa. Suomen
villasukkapääkaupunki teema oli vahvasti esillä tapahtumassa. Yksi kierrettävistä kohteista oli
Paltanmäen kotiseumuseossa esillä ollut Tillukkaat ja tallukkaat - villasukkien tarinoita näyttely.
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Suomen Digimarkkinointi Oy ja some-kampanjat
Hankkeessa toteutimme kaksi digimarkkinointikampanjaa Oriveden kaupungin yhteistyökumppanin
Suomen Digimarkkinointi Oy:n kanssa. Ensimmäinen kampanja liittyi helmikuussa 2021 julkaistuihin
Orivesi-JonSukkiin ja niiden neulontaohjeen lataamiseen sekä Oriveden villasukkapääkaupunki
statuksesta viestimiseen. Toinen kampanja liittyi tulevan vuoden 2022 Villasukkajuoksun SMkilpailuihin sekä ilmoittautumisen avautumiseen. Kampanjat onnistuivat erinomaisesti saaden
paljon näyttökertoja, linkin klikkauksia sekä siirtymiä ja lautauksia.
Kampanjoiden
avainlukuja
(1.3.2021 25.8.2021)
Näyttökertoja
Tavoitettuja käyttäjiä
1000 näyttökerran hinta
(CPM)
Linkin klikkauksia
Aloitussivun näyttöjä
Aloitussivun näytön hinta

692716
120037
4,13 €
8064
847
3,37 €

Konversiot
Villasukkasivuilla käyneet
Villasukkajuoksun SMkisojen sivuille siirtyneet
Villasukkaohjeen lataukset
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753
26
396
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Miss Eloweena tuotannon yhteistyö
Vuosi 2020: Orivedellä järjestettiin kansalliset Miss Eloweena
kilpailut kesällä 2020. Kyseessä on luonnonmukaista kauneutta
edustava kauneuskilpailu, jota on toteutettu vuodesta 2017
alkaen. Kilpailussa haetaan entisajan missikisan tuntua,
perinteisiä kauneusihanteita sekä kunnioitetaan perinteitä.
Luonnollinen naiskauneus, Suomen historia sekä Suomen upea
luonto on tärkeässä roolissa. Hanke muisti finaalikolmikkoa
käsintehdyillä villasukilla. Tavoitteena oli kannustaa missejä
jakamaan kuvia villasukkien tuomasta oivallisesti olotilasta
somessa käyttämällä hästägejä #villasukkapääkaupunki
#visitorivesi.
Vuosi 2021: Kesällä 2021 Miss Eloweena kilpailu järjestettiin
jälleen Orivedellä. Miss EW-tuotannon tämän vuotinen teema
oli perinnetaidot, joka sopi yhteen villasukkapääkaupunki brändin
kanssa.
Oriveden
kaupunki
solmikin
yhteistyösopimuksen järjestäjä organisaation kanssa. Miss EW tuotanto sitoutui tuomaan Oriveden kaupunkia positiivisessa
hengessä esille heidän omilla verkkosivuilla, tiedotteissa,
somekanavissa, finaalitapahtumassa sekä Miss EW -kilpailun
osallistujien somekanavissa. Pääpainona kaikessa viestinnässä
oli Orivesi - Suomen villasukkapääkaupunki - brändi.
Missi finalistit toivat omissa sosiaalisen median kanavissaan esille tekstein ja kuvin Orivettä,
villasukkapääkaupunkia. Missit sekä koko Miss EW-tuotanto käytti päivityksissään
#villasukkapääkaupunki #visitorivesi hästägejä sekä tägäsivät Oriveden kaupunkia sekä Visit Orivettä
päivityksiinsä sekä tarinoihinsa Instagramissa. Päivitykset tavoittivat ihmisiä laajasti, sillä missit olivat
kotoisin eri puolilta Suomea. Seuraajia misseillä sekä Miss EW-tuotannolla on yhteensä yli 20 000
ihmistä.
Oriveden kaupunki järjesti finalisteille 6.6.2021 hullunhauskaa villasukkasuppailua Orivedellä
Säynäniemen leirintäalueella. Villasukkasuppailuun misseille lahjoitettiin paikallisen sukkatehtaan
Jar-X:n tekevät Orivesi-sukat ja paikallinen suppailija Sini Salomaa opasti tyttöjä lajin saloihin.
Tapahtuman ohessa missi finalistit kuulivat lisätietoja villasukkapääkaupunki brändistä ja sen
taustoista. Kilpailun finaali järjestettiin Orivedellä Rönnin tanssilavalla 10.7.2021, jossa
hankekoordinaattori kukitti voittajakolmikon. Myös finaalissa tuotiin esille Oriveden kaupunki ja
villasukkapääkaupunki -brändi useaan kertaa yhteistyökumppanina. Paikalla oli median edustajia,
mm. Iltasanomat. Tämä täysin uudenlainen ja erilainen markkinointikokeilu oli erittäin onnistunut.
Orivesi sai myönteistä näkyvyyttä useiden viikkojen ajan eri kanavissa ja tavoitti uusia ihmisiä.
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Oriveden kaupungin kesäseikkailijat ja ElluYellow -bloggariyhteistyö
Oriveden kaupungilla työskenteli kesällä 2021 ensimmäistä kertaa kaksi nuorta kesäseikkailijaa
(kesäsomettajaa) yhteensä kuuden viikon ajan. Heidän tehtävänään oli kiertää Oriveden kaupungin
matkailukohteita ja kertoa niistä Visit Oriveden Instagram-tilillä. Hanke opasti nuoria viestimään
myös villasukkapääkaupunki brändistä sekä hankekoordinaattori ohjasi ja neuvoi nuoria
sosiaalisenmedian käytössä.
Oriveden kaupunki teki kaupallisen yhteistyön ElluYellow-blogia pitävän Elisa Luomarannan kanssa
kesällä 2021. Tämä yhteistyö toteutettiin yhdessä Visit Tampereen kanssa, joka vastasi kaikista
yhteistyön kuluista. Bloggari kiersi yhden kesäpäivän aikana Oriveden matkailukohteissa:
Taidekeskus Purnussa, Rönnin lavalla sekä Taiston talolla. Elisa vieraili myös Oriveden keskustassa
villasukkapuun luona, jossa hankkeen edustajat kertoivat hänelle Suomen villasukkapääkaupunki
brändistä sekä lahjoittivat hänelle viralliset Orivesi-sukat muistoksi.
ElluYellow toi esille Suomen villasukkapääkaupunki brändiä omille seuraajilleen omilla kanavilla
Instragramissa sekä blogissan. Tällä yhteistyöllä tavoitettiin jälleen uusia ihmisiä ja viestittiin
Oriveden matkailukohteista sekä villasukkapääkaupungista.
Blogiteksti ElluYellow:n vierailusta Orivedellä: https://elluyellow.com/kaunis-ja-luonnonlaheinenorivesi/
Ohessa yhteistyön numeraaliset tulokset.
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Villasukkajuoksun SM-kilpailut, kotisivujen uusiminen
Orivesi - Suomen villasukkapääkaupunki hankeen yksi tavoite
oli kehittää ja edistää Villasukkajuoksun SM-kisa konseptia.
Yksi akuutti ja tärkeä kehittämiskohde oli kisojen kotisivujen
päivittäminen. Aiemmin kotisivut olivat toimivat, mutta
yleisilmeeltään ns. kotikutoiset. Koska itse kisoja
haluttiin hankkeessa viedä askel ammattimaisempaan
suuntaan tuli kotisivut myös päivittää tyyliltään.
Kilpailutimme neljä eri kotisivujen tekijää ja päädyimme
vertailun, referenssien, keskusteluiden sekä hinnan perusteella
valitsemaan mainostoimisto Velho visio Oy:n projektiin.
Aikaa koko projektiin meni noin kolme
kuukautta. Tähän kuului toimijoiden kilpailutus, kotisivujen
ulkoasun sekä sisältöjen suunnittelu sekä itse toteutus.
Tyylillisesti sivut kuvastavat kisojen hauskuutta, ovat
helppo käyttöiset niin lukijalle kuin päivittäjällekin.
Sivuille tehtiin uutena sisältöä myös englanninkielinen
tiivistelmä ja kilpailuosallistumiset ohjattiin Oriveden
kaupungin verkkokauppaan. Sivut julkaistiin 24.6.2021.
Uudet kotisivut ovat nähtävissä osoitteessa
www.villasukkajuoksunsm.fi
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Ansaittu näkyvyys
Orivesi sai Suomen villasukkapääkaupungiksi julistautumisen
jälkeen ansaittua medianäkyvyyttä useassa eri paikassa.
Tärkeimmiksi nousi Visit Finlandin tiedotteet, jotka
suuntautuivat Venäjälle ja Iso-Britanniaan. Visit Finland
julkaisi 25.2.2021 Venäjän markkinoille suunnatun
tiedotteen sekä myöhemmin maaliskuussa 2021 IsoBritanniaan suunnatun tiedotteen, jossa kerrottiin Suomessa
leviävästä ilmiöstä nimeltään villasukkajuoksu. Tiedotteisiin
haastateltiin Oriveden kaupunkia, koska Orivedellä
järjestetään talvisin Villasukkajuoksun SM-kilpailut sekä
Orivesi on julistautunut Suomen villasukkapääkaupungiksi.
Myös olympiavoittajan, hiihtäjä Juha Miedon kommentit
villasukkajuoksuun liittyen kerrotaan tiedotteessa.
Linkki venäjänkieliseen tiedotteeseen:
https://orivesi.fi/villasukkajuoksu-valloittaa-maailmaa/
Linkki englanninkieliseen tiedotteeseen:
https://orivesi.fi/orivesi-ja-villasukkajuoksu-iso-britannianmarkkinoille/
Yhdysvalloissa, Minneapoliksen kaupungissa paikallinen iso
lehtitalo
Star
Tribune
julkaisi
9.3.2021
jutun
villasukkajuoksusta, Suomesta ja Orivedestä. Artikkelin
kirjoittaja Richard Chin haastatteli Oriveden kaupunkia
teemaan liittyen. Chin kirjoittaa villasukkajuoksemisen eduista,
kertoo Villasukkajuoksun SM-kilpailuista
ja Suomen
villasukkapääkaupungista Orivedestä, jossa edellä mainitut
vuosittaiset kilpailut järjestetään. Hankekoordinaattori Ulpu Aho
kertoo lehdessä villasukkajuoksun ja suomalaisen hulluuden
yhdistelmästä, Suomen uudesta vientituotteesta, niin kuin Visit
Finland villasukkajuoksua tituleerasi.
Linkki StarTribune -lehden artikkeliin (englannin kielinen):
https://www.startribune.com/why-should-minnesotans-run-inwool-socks-and-no-shoes-ask-the-finns/600032095/
Linkki medianäkyvyys luetteloon. https://orivesi.fi/matkailijanoivallinen-olotila-visit-orivesi/villasukkapaakaupunki/
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Videomuotoinen loppuraportti

Toteutimme hankkeen loppuraportista myös videoversion. Videon kuvasi ja koosti Kuvaustuotanto Jussi
Valkeajoki. Videolla on nostettu esiin keskeisimmät hankkeen toimenpiteet ja tuotu esiin hankkeen
vaikuttavuutta. Videon avulla on tarkoitus ottaa osaa kuntamarkkinoinnin SM -kilpailuihin vuonna
2022.
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2.Kaikkien villasukka (aika järjestyksessä)
-

Oriveden kaupungintalon villasukkapäivät
Ystävänpäivänä 14.2.2020 sekä 14.2.2021 järjestimme Villasukkapäivän Oriveden kaupungintalon
henkilökunnalle. Kannustimme kaikkia pukemaan villasukat jalkaan. Lisäksi keräsimme pienellä
kilpailulla henkilökunnalta ideoita miten käyttää villasukkia. Saatuihin ideoihin voi käydä
tutustumassa täällä:
https://orivesi.fi/matkailijan-oivallinen-olotila-visit-orivesi/villasukkapaakaupunki/
Lisäksi toteutimme kevyen villasukkataukojumpan. Villasukkapäivien tarkoituksena oli sitouttaa
Oriveden kaupungin oma henkilöstä Orivesi - Suomen villasukkapääkaupunki -ajatuksen taakse.
Päivät onnistuivat hyvin ja niistä jäi hyvä tunnelma.

-

Puikkojen viemää -illat kirjastossa
Oriveden kirjasto yhdessä Oriveden seudun kansalaisopiston kanssa toteutti syksyllä 2020 kolme
kappaletta Puikkojen viemää -iltoja. Ideana oli kutsua ihmisiä kirjastoon käsityö mukanaan
kuuntelemaan tarinoita. Iltoihin osallistui 24 ihmistä.

-

#kokoorivesineuloo -kampanja
Toteutimme yhdessä Taitokeskus Oriveden kanssa aikajaksolla 14.4 - 31.5.2020 #kokoorivesineuloo
haastekampanjan. Haastoimme kaikki orivesiläiset pitämään luovaa taukoa ja neulomaan keväisiä
villasukkia etätöiden lomassa. Tempauksessa kannustimme ihmisiä hakamaan kuvan neulomistaan
sukista somessa tunnisteilla #luovatauko #kokoorivesineuloo #villasukkapääkaupunki. Lisäksi
Taitokeskus Orivesi oli koonnut halukkaille valmiita perussukan tarvikepaketteja.

-

Suunnittele Eräjärvi -sukka kilpailu
Eräjärven kylätorilla käynnistettiin villasukan suunnittelukilpailu. Eräjärven vaakunasta poimittu aihe
voitti kisan Eräjärvi-sukista. Heti kakkoseksi ja kolmoseksi sijoittuivat nuorten ideat.

-

Kultavuoren koulun villasukat
Kultavuoren koululla pistettiin syksyllä 2020 puikot heilumaan villasukkien merkeissä. Koululta
kerrotaan, että ideointi lähti liikkeelle opehuoneen sohvalta pienellä porukalla ja innostus tarttui
koko työporukkaan. Kultavuori on kengätön koulu, joten villasukat sopivat hyvin koulun henkeen.
Koulun väki halusi huomioida kaupungin teeman, villasukat. Väreiksi valittiin musta, keltainen ja
valkoinen. Kultaakin harkittiin, kun Kultavuorella ollaan, mutta keltaiseen päädyttiin paremman
saatavuuden vuoksi. Jokainen sai ideoida oman mallin taitojensa mukaan ja ideoita vaihdettiin
sukkien teon lomassa. Osa teki sukat kokonaan kotona, mutta osa ehti välitunnilla muutaman raidan
neuloa. Kaiken kaikkiaan sukkia valmistui parikymmentä upeaa sukkaparia.

-

Joulunavaus ja Orivarsa -patsaan villasukitus
Oriveden joulunavauksen yksi ohjelmanumero on viime vuosina ollut Orivarsa -patsaan villasukitus
Paikalliset yhdistykset ovat neuloneet sukat ja olleet sukittamassa Orivarsaa. Tapahtumasta on
muodostunut suosittu yhteisöllinen elämys, jota on ollut seuraamassa runsaslukuinen yleisö.
https://orivedensanomat.fi/2020/11/21/orivarsa-sai-sukat-jalkaansa-oriveden-joulunavauksessaviela-viikonlopun-ajan-puistossa-loistavat-varit/
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Koulujen ja varhaiskasvatuksen
villasukkapäivät
Kun villasukkahurmos valtasi Oriveden
talvella 2021 järjestivät koulut ja
varhaiskasvatuksen eri toimipaikat omasta
aloitteestaan villasukkapäiviä kouluilla ja
päiväkodeissa. Villasukkapäivissä lapset
mm. saivat kulkea kouluun villasukat
jalassa ja pääsivät kokeilemaan opettajan
johdolla
liikuntatunnilla
miltä
villasukkajuoksu sekä villasukkamäenlasku
tuntuu. Kuvaamataidon tunneilla tehtiin
villasukka-aiheisia töitä ja äidinkielen
tunnilla tehtiin sarjakuvia villasukkaaiheesta. Hankekoordinaattori kutsuttiin
seuraamaan tunteja. Lapset sekä aikuiset
olivat innoissaan villasukka-aiheesta ja
toivoivat jatkoa villasukkapäiville.
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Fortunan jääkiekkojuniorit villasukissa
Ilman kenkiä liikkumisen on todettu olevan hyväksi jaloille ja koko keholle. Villasukkavillityksen
vallatessa Oriveden talvella 2021, paikallisen jääkiekkojoukkueen Fortunan juniorit päättivät ottaa
harjoittelurutiiniinsa mukaan villasukissa liikkumisen ennen jäille menoa. Niin sanotuissa
oheistreeneissä lämmiteltiin villasukissa juosten ja liikkuen ja hauskaa oli.
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Villasukkamäenlaskukisa
Helmikuussa 2021 hanke haastoi Oriveden kaupungin työntekijöitä nopeuslaskukisaan villasukat
jalassa. Hyvän mielen tapahtumaan osallistui koronaepidemian vallitessa parikymmentä laskijaa
hauskasti pukeutuen. Tempaus herätti mielenkiintoa sosiaalisessa mediassa ja myös Oriveden
Sanomat uutisoivat aiheesta. Tapahtuman tarkoituksena oli sitouttaa Oriveden kaupungin omaa
henkilöstä Orivesi - Suomen villasukkapääkaupunki -ajatuksen taakse. Tapahtuma onnistui hyvin ja
siitä jäi hyvä tunnelma.
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Villasukkapuut
Suomen villasukkapääkaupungissa Orivedellä kasvaa villasukat jopa puissa. Kesällä 2021 Oriveden
keskustan alueelle koristeltiin hankekoordinaattorin toimesta kaksi puuta lahjoittamalla saaduilla
villasukilla. Toinen puista sijaitsee aivan keskustassa, Orivarsa puistossa. Toinen puu on torin
läheisyydessä, liikuntahallin lammen vieressä. Villasukkapuut viestivät Oriveden
Villasukkapääkaupunki statuksesta sekä muistuttavat, että villasukista voi nauttia vuoden ympäri, ei
ainoastaan talvisin. Villasukat lämmittävät kesäisin muunmuassa kanootissa ja mökillä sekä ovat
retkeilijän vakiovaruste.
Näiden puiden tekemiseen osallistuivat orivesiläiset
asukkaat lahjoittamalla yli 400kpl villasukkia hankkeelle.
Sukkien valtava määrä yllätti hanketyöntekijät.
Orivesiläiset halusivat toden teolla olla mukana tekemässä
villasukkataidetta ja saada villasukkapääkaupunki teeman
näkyviin Oriveden kaupunkikuvaan. Lahjoitetuista sukista
noin 150kpl kiinnitettiin puihin. Saimme myös Oriveden
kaupungin yhteistyökumppaneilta Helsingin
Villasukkatehtaalta sekä paikalliselta Jar-X sukkatehtaalta
villasukkia puuhun ripustettavaksi.
Hanke kannusti ihmisiä käymään ihastelemassa valmiita
villasukkapuita ja jakamaan tunnelmiaan sosiaalisessa
mediassa tunnuksilla #visitorivesi #villasukkapääkaupunki
Villasukkapuun äärellä on kesän 2021 aikana pidetty
kokouksia, valokuvattu, videoitu ja ihmetelty.
Villasukkapuut näkyvät muun muassa Visit Tampereen
kesäkampanjavideolla, bloggari ElluYellow:n blogissa, Miss EW finalistien valokuvissa sekä
hankkeen asukasmarkkinointi videossa.
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Tillukkaat ja tallukaat - villasukkien tarinoita -näyttely
Koska koronaepidemia esti yleisötilaisuuksien järjestämisen vuonna 2021, halusimme tuoda esille
villasukkapääkaupunki brändiä jollakin muulla tavoin. Päätimmekin järjestää villasukkanäyttelyn
kesän ajaksi. Keräsimme villasukkia paikallisilta asukkailta ja etenkin tarinoita villasukkien takana.
Villasukat saattoivat olla uusia, vanhoja, parsittuja, parittomia, mitä vain, kunhan niihin liittyi
jonkinlainen tarina. Näyttelyn kokosi hankekoordinaattorin kanssa paikallinen vanhojen asioiden
asiantuntija Esa Kallio. Näyttelyyn laitettiin esille villasukkien ja tarinoiden lisäksi muun muassa
neulomiseen liittyvää välineistöä sekä tietoa Suomen villasukkapääkaupungista Orivedestä. Myös
kaupungin uudet yhteistyökumppanit Helsingin Villasukkatehdas sekä sukkatehdas Jar- X olivat esillä
näyttelyssä. Näyttelypaikaksi valikoitui Paltanmäen kotiseutumuseon upean miljöö, jossa näyttely oli
esillä 9.6.-15.8.2021 välisen ajan. Vieraskirjan mukaan näyttelyssä vieraili noin 400 kävijää kesän
aikana.
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- Villasukkalähettiläät
Hanke yhteistyössä Oriveden sanomien kanssa päätti haastaa kevääksi 2021 viisi orivesiläistä
toimimaan villasukkalähettiläinä. Lähettiläiden tehtävänä oli toimia villasukkapääkaupunki hankkeen
edistäjinä ja julistaa villasukkasanomaa laittamalla puikot heilumaan. Villasukkalähettiläiksi
haastettiin yrittäjä Marjo Liukkonen, koululainen Peppi Palsinajärvi, Oriveden yrittäjien
puheenjohtaja Kari Pekonen, Oriveden kirjapainon toimitusjohtaja Jussi Valve sekä
hankekoordinaattori Ulpu Aho. Hanke lahjoitti villasukkalähettiläille tarvepaketin ja ohjeet tehtävän
suorittamista varten. Oriveden Sanomat seurasivat kolme kuukauden ajan miten jokaisen projekti
eteni ja syntyikö villasukkia vai ei. Samanaikaisesti kaikkia orivesiläisiä kannustettiin villasukkien
neulomiseen ja ns. varjolähettiläät saattoivat lähettää valokuvia omista villasukistaan Oriveden
Sanomien toimitukseen, joita lehti julkaisikin haasteen aikana. Villasukat oli aikaa neuloa toukokuun
2021 loppuun mennessä. Villasukkalähettiläiden tuotokset olivat esillä koko kesän 2021 ajan
Tillukkaat ja tallukkaat - villasukkien tarinoita -näyttelyssä Paltanmäen kotiseutumuseolla. Osa
haastetuista sai sukat valmiiksi, osa ei. Osallistujien mielestä projekti oli hauska ja mielenkiintoinen,
mutta toisaalta haastava. Villasukkapääkaupunki sai laajasti näkyvyyttä tämän tempauksen avulla
niin sosiaalisen median kanavissa kuin Oriveden Sanomissakin.
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3.Villasukista vauhtia yrittäjyyteen

-

Yhteistyökumppanuudet, Helsingin Villasukkatehdas Oy & Jar X Oy
Hankkeen aikana Oriveden kaupunki solmi kaksi merkittävää yhteistyö- ja kumppanuussopimusta:
Helsingin Villasukkatehtaan ja sekä paikallisen Orivesiläisen Jar-X sukkatehtaan kanssa. Helsingin
Villasukkatehdas on Suomen ainoa villasukkatehdas. He arvostavat suomalaista työtä, laatua ja
perinteitä. Paikallinen sukkatehdas Jar-X on erikoistunut varainhankintaan ja he tähtäävät Suomen
suurimmaksi sukkien valmistajaksi. Yhteistyö ja kumppanuus voi olla esimerkiksi tapahtumien
järjestämistä, tuotekehitystä sekä yhteistä viestintää ja markkinointia. Molempien yritysten kanssa
laadittiin yhteistyö ja kumppanuussopimukset, jotka ovat voimassa aina vuoden kerrallaan.
Hankkeen aikana yhteistyö kantoi jo heti hedelmää. Helsingin Villasukkatehtaan välityksellä löytyi
uusi Oriveden kaupungille yhteistyökumppani Villasukkajuoksun SM-kisojen toteuttamiseen,
Sandstorm Events Oy. Helsingin villasukkatehtaan kanssa tehtiin myös yhteistyötä
asukasmarkkinointiin tehdyn videon kanssa. Jar-X:n kanssa sen sijaan kehitettiin kaksi uutta sukka
tuotetta, Orivesi-sukka sekä virallinen alussukka Villasukkajuoksun SM-kisoihin. Heidän kanssaan
toteutettiin myös markkinointia vuoden 2021-2022 varainhankintaesitteessä.
Yritysvierailu Helsingin Villasukkatehtaalla 19.2.2021

Yritysvierailu Jar-x Oy:llä 9.3.2021
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Villasukkalähetti -palvelu
Taitokeskus Orivesi otti keväällä 2020 käyttöön lankalähetti -palvelun, jonka avulla asiakas voi saada
tarvitsemansa langat kotiovelle. Kyseisenä ajankohtana korona -epidemia oli ajanut suomen
poikkeustilaan ja useiden harrastusryhmien toiminta oli tauolla. Hankkeen roolina on kannustaa
ihmisiä neulomaan ja kertoa tästä uudesta palvelusta.

-

Villasukkatanssit
Oriveden kampuksella toteutettiin ensimmäiset villasukkatanssit 25.1.2020. Järjestävänä tahona oli
Kulttuuriosuuskunta Pro Orivesi. Tämän jälkeen villasukkatansseja on järjestetty uudestaankin.
https://web.archive.org/web/20200130134827/https://www.orivedensanomat.fi/ennakkoluulotto
masti-ilman-kenkia/

-

Orivesi - Villasukkapääkaupunki logo jakoon
Halusimme viestiä näkyvästi Oriveden katukuvassa Orivesi - Suomen villasukkapääkaupunki
statuksesta. Niimpä päätimme teettää logostamme tarroja ja jakaa niitä keskustan yrityksille sekä
matkailutoimijoille. Hankekoordinaattori kiinnitti Oriveden kaupungin toimitiloihin tarrat ja jalkautui
jakamaan yrityksille tarroja kasvotusten samalla kertoen villasukkapääkaupunki ideasta ja
ajatuksesta. Tarran mukana oli saatekirje, jossa kerrottiin aiheesta lisää ja kannustettiin toimijoita
lähtemään mukaan villasukkapääkaupunki viestintään. Vastaanotto yrityksissä oli hyvin positiivista.
Kysyntä yllätti hankkeen ja tarroja painettiin uusi erä, kaiken kaikkiaan yhteensä 100kpl. Viestimme
myös tarroista eri kanavissamme ja kehotimme toimijoita olemaan meihin yhteydessä
toimittaaksemme logon heille. Tarran kiinnittäminen näyteikkunaan, oveen tai taksiin oli monelle
matalan kynnyksen mukaan lähtö villasukkapääkaupunki brändin luomiseen. Esimerkkinä
paikallinen Pesula Tiptop innostui ajatuksesta niin, että yritys julisti itsensä Suomen viralliseksi
Villasukkapesulaksi. Toisena esimerkkinä Oriveden kaupungin uusi yhteistyökumppani sukkatehdas
Jar-X käyttää logoa yrityksen verkkosivuilla sekä työntekijöidensä sähköposti allekirjoituksen
yhteydessä. Logo on saanut todella positiivisen vastaanoton ja se on levinnyt jo laajaan käyttöön.
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Ohjatut villasukkajuoksut ja Doerz -myyntialusta
Järjestimme hankkeessa helmikuussa 2021 yhdessä paikallisen liikunta-alan yrittäjän PT Kati
Ruokolan kanssa kaksi ohjattua villasukkajuoksu kertaa. Tavoitteena oli tutustuttaa ihmisiä uuden
lajin pariin matalalla kynnyksellä, testata ensimmäistä kertaa Doerz-elämyskauppaa myyntialustan.
Doerz on elämyskauppa, myyntialusta jossa niin yritykset kuin yksityishenkilötkin voivat myydä
paikallisia palveluitaan. Liittyminen on ilmaista ja sen avulla pääsee osaksi verkkokauppaa sekä laajaa
markkinontiverkostoa. PT Kati Ruokola lähti innokkaasti tutustumaan kyseiseen palveluun ja yhdessä
hankekoordinaattorin kanssa he loivat villasukkajuoksu elämykset myyntiin Doerz-palveluun.
PT Kati Ruokolan vetämään villasukkajuoksu tapahtumaan kuului tunnin tutustuminen lajiin
virallisilla Villasukkajuoksun SM-kisapoluilla sekä viralliset Villasukkajuoksun SM-kisasukat.
Tapahtuma järjestettiin kahdesti ja osallistujia otettiin yhdeksän henkilöä sen hetkisten
koronasuositusten mukaisesti. Molemmat kerrat myytiin loppuun. Itse tapahtumat olivat tykätyt ja
onnistuneet ja niitä toivottiin jatkossa lisää. Doerz-myyntialustana toimi moitteettomasti ja oli sekä
yrittäjästä että asiakkaista helppo käyttöinen. Näiden kokemusten perusteella hanke kannusti myös
muita matkailualan yrittäjiä lähtemään kokeilemaan Doerzia omien palveluidensa myynnissä.
Linkki villasukkajuoksuun Doerzissa: https://fi.doerz.com/orivesi/villasukkajuoksua
Doerz-palvelu markkinoi itse meidän luomaamme elämystä 50 parhaan Suomalaisen elämyksen
joukossa helmikuusaa 2021
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Villasukkajuoksun SM-kisat
Villasukkajuoksun SM -kisat oli tarkoitus järjestää 30.1.2021.
Koronatilanteen vuoksi kilpailut jouduttiin perumaan. Päätöksen teki
kilpailujen järjestäjä, Oriveden seudun matkailunkehittämisyhdistys
Osmake ry yhdessä pääyhteistyökumppanina toimivan Oriveden
kaupungin kanssa. Peruutus tuntui erityisen harmilliselta, sillä myös
vuoden 2020 kilpailut jouduttiin jättämään väliin lumenpuutteen
vuoksi. Hanke oli yhteydessä kaikkiin kilpailun osallistujiin ja
koordinoi osallistumismaksujen palauttamisen.
Hankkeen yksi tavoite oli Villasukkajuoksun SM-kisojen konseptin
kehittäminen ja parantaminen. Kilpailun järjestäjänä oli aiemmin
toiminut
Oriveden
seudun
matkailun
kehittämisyhdistys ry, (Osmake) ja Oriveden kaupunki
oli heidän pääyhteistyökumppaninsa. Hanke kävi
keskusteluja keväällä 2021 Osmakkeen kanssa ja
keskustelujen seurauksena Oriveden kaupunki otti
kokonaisuudessaan vetovastuun Villasukkajuoksun
SM-kilpailuista. Koska kilpailuja haluttiin viedä
ammattimaisempaan suuntaan houkutellen enemmän
osallistujia ja yleisöä paikan päälle haluttiin Oriveden
kaupungille löytää ammattitason yhteistyökumppani
kilpailujen järjestämiseksi, kaupungilla olevien
vähäisten resurssien takia. Oriveden kaupunki solmi
tapahtumatuottajan Sandstrom Events Oy:n kanssa
sopimuksen tulevan talven, v. 2022 kilpailujen
järjestämisestä. Sandstrom Events Oy vastaa muun
muassa
tapahtuman
tuottamisesta,
sponsorimyynnistä, markkinoinnista ja viestinnästä
yhdessä Oriveden kaupungin kanssa. Yhdessä
Sandstrom Events Oy:n kanssa hankkeessa kehitettiin
kisakonseptia
muun
muassa
porrastamalla
osallistumisen hinnoittelua sekä lanseeraamalla uusi
kilpasarja, 12km. Sopimus kattaa tulevan talven
kilpailut, mutta jos yhteistyö sujuu molemmin puolin
tyydyttävästi, voidaan sopimusta jatkaa.
Valokuvat vuoden 2019 Villasukkajuoksun SM-kisoista.
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Matkailutoimijoiden kesästartti
Hanke järjesti Oriveden seudun matkailutoimijoille Kesästartti 2021 tiaisuuden. Vallitsevan
koronatilanteen takia tilaisuus pidettiin Teamsissä. Aiheina olivat muun muassa Doerzelämysmyyntialustan sekä villasukkapääkaupunki brändin hyödyntämisestä kertominen
yritystoiminnassa. Kesästarttiin osallistui 14 yrittäjää/yhdistyksen edustajaa.

-

Kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöytä
Kulttuurihyvinvoinnin
kumppanuuspöytä
on
kaupunkiorganisaation,
kuntalaisten
ja
yhteistyökumppaneiden keskustelu- ja kehittämisalusta. 14.3.2021 järjestetyn kumppanuuspöydän
aiheena oli Orivesi - villasukkapääkaupungiksi yhdessä. Tilaisuudessa hankekoordinaattori,
yrityskoordinaattori sekä tiedottaja kertoivat Orivesi - Suomen villasukkapääkaupunki -hankkeesta,
sen taustoista ja tavoitteista. Osa tilaisuuden ajasta käytettiin keskusteluun ja ideointiin villasukkaaiheen ympäriltä. Tilaisuuden aikana tuli hyvin ilmi se, kuinka laaja-alainen aihe villasukka itsessään
on ja kuinka moneen asiaan sitä voi ujuttaa, toisin sanoen vain mielikuvitus on rajana. Osallistujia
Teamsin välityksellä tilaisuudessa oli 11.
Linkki tilaisuuden pöytäkirjaan:
https://orivesi.fi/wp-content/uploads/2021/03/Kulttuurihyvinvoinnin-kumppanuuspoyta-muistio15032021.pdf
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Orivesi-sukat
Yhteistyöpalaverissa orivesiläisen sukkatehtaan Jar-X:n
kanssa heidän edustajansa sai idean koneellisesti
tehtävistä Orivesi-JonSukista. Innostuimme asiasta heti
ja niinpä Jar-X lähti testaamaan omilla koneillaan
kyseisen mallin koneellista tekoa. Mallista tuli todella
onnistunut, kuin kopio käsintehdyistä OrivesiJonSukista, mutta ainoastaan koneella tehty
merinovillainen versio. Hankkeessa suunnittelimme
oman sukkalapun sukkaan,
Orivesi
Suomen
villasukkapääkaupunki ilmeellä. Uusi upea sukkatuote
oli syntynyt.
Sovimme että kyseinen sukka tulisi myyntiin Jar-X:n
vuoden 2021-2022 varainhankinta -kuvastoon. Hanke
osti samalla mainostilaa kyseisestä esitteestä
markkinoiden Suomen villasukkapääkaupunkia esitteen
lukijoille. Esitettä painettiin 16 000kpl ja arviolta se
tavoittaa noin 200 000 ihmistä ympäri Suomen. Esite
saavuttaa
ihmisiä
niin
urheiluseurojen
kuin
koululuokkienkin varainhankinnan kautta.
Orivesi-sukkia on tällä hetkellä
vähittäismyynnissä
sekä
Oriveden Löytötexissä että JarX:n verkkokaupassa. Näin ollen
kuka tahansa voi ne itselleen tai
läheiselleen ostaa tai viedä
vaikka tuliaisena Orivedeltä.
Oriveden
kaupunki
päätti
muistaa myös työntekijöitään
syksyllä 2021 lahjoittamalla
kaikille työntekijöilleen kyseiset
Orivesi-sukat tyhy-rahoista. Näin
myös kaupunki viestii omille
työntekijöilleen
villasukkapääkaupunki brändistä.
Linkki Jar-X:n verkkokauppaan,
jossa
Orivesi-sukat
ovat
myynnissä:
https://greengokauppa.fi/tuote/orivesi-kaupunki-villasukat/
Linkki Jar-X:n sähköiseen kuvastoon (Orivesi-sukka sivulla 42-43):

content/uploads/2021/07/Jar-x-tuotekuvasto_2021-22_netti.pdf
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https://jar-x.fi/wp-

Muut hankkeessa tehdyt toimenpiteet
-

Pirkanmaan kulttuuripääkaupunki -hanke ja villasukat
Oriveden kaupunki oli mukana Pirkanmaan kulttuuripääkaupunki -hankkeessa vuonna 2021.
Oriveden kaupungin esittämistä hankeideoista toinen liittyi villasukkiin. Hanke oli mukana
ideoimassa ja kirjoittamassa kyseistä hankeideaa.

-

Neuvottelut Villasukkajuoksun MM-kilpailuista
Orivedellä järjestetään vuosittain Villasukkajuoksun SM-kilpailut. Ensimmäisen kerran kilpailut
järjestettiin talvella 2019, jolloin osallistujia kisoissa oli lähes 400 ja katsojia yli 1000 henkeä. Kun
Orivesi - Suomen villasukkapääkaupunki -hankkeen myötä villasukkajuoksu ja Orivesi nousivat jopa
maailman kartalle aiheeseen liittyen otimme hankkeessa yhteyttä Kärsämäen kuntaan, joka on
vuonna 2018 järjestänyt Villasukkajuoksun MM-kilpailut. Tiedustelimme Kärsämäen halukkuutta
MM-kilpailujen pitämiseen ja mahdolliseen siirtoon Orivedelle. Hyvien keskustelujen jälkeen
Kärsämäki halusi kuitenkin jatkaa MM-kilpailujen järjestämistä eikä ollut halukas niitä Orivedelle ns.
luovuttamaan. Päätimmekin keskustelujen jälkeen avata SM-kilpailut kaikille halukkaille, toisin
sanoen kisoihin osallistuva voisi olla myös Suomen ulkopuolelta. Päätimme panostaa
Villasukkajuoksun SM-kisoihin toden teolla, tehden niistä vuoden hauskimman koko perheen
tapahtuman, johon kuka tahansa on tervetullut kansallisuudesta riippumatta.

-

Melontaretki Kopsamo-Purnu
Orivedellä sijaitseva Kopsamo-Purni melontareitti on yksi Oriveden upeista luontokohteista. Hanke
osallistui melontaretkelle, jonka tarkoituksena oli selvittää reitin kunto sekä ottaa villasukka-aiheisia
vesistöön liittyviä valokuvia matkailumarkkinointi käyttöön. Retki toteutettiin yhteistyössä
paikallisen elämystarjoajan Elämys Myllylän kanssa 4.6.2021.
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Oriveden kaupungin digitaalinen infonäyttö
Oriveden kaupungille hankittiin kesällä 2021 viisi erilaista infonäyttöä kertomaan Oriveden
kaupungin palveluista. Yksi näytöistä sijoitettiin Oritupa ABC:lle, joka sijaistee Ysitien varrella, noin
viisi kilometriä Oriveden keskustasta. Orituvalla pysähtyy vuosittain yli miljoona ihmistä ja se on
loistava markkinointipaikka Oriveden kaupungille. Hankkeessa luotiin kyseiselle infonäytölle sisältöä,
joka painottuu matkailuun. Infonäyttö otettiin käyttöön 24.8.2021.

-

Verkkokauppa
Hankkeessa selvitettiin Oriveden kaupungin mahdollisuutta myydä yhteistyökumppaneiden
Villasukkajuoksun
SM-kisoihin
yksinoikeudella
kehittämiä
sukkatuotteita.
Helsingin
Villasukkatehtaan virallista kisasukkaa, Jar-X:n virallista alussukkaa sekä Helsingin Villasukkatehtaan
villasukkien kiristys lenkkiä, joka pitää sukat juostessa jaloissa kiinni. Verkkokauppa selvitys jäi
osittain keskeneräiseksi hankkeen päättyessä. Oriveden kaupunki jatkaa asian selvittämistä.

-

Villasukkajuoksun SM-kisojen virallinen alussukka
Paikallisen Jar-X sukkatehtaan kanssa käynnistettiin ideointi virallisen villasukkajuoksun alussukan
tuottamiseksi. Sukasta tehtiin malliversio mutta varsinaiseen tuotantoon sukka ei vielä ehtinyt.
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4.2.2 Aikataulu
Hankkeen toteutusaika oli 1.12.2019 - 31.10.2021. Hankkeen piti päättyä alun perin 30.4.2021, mutta
hankkeelle haettiin jatkoaikaa kuusi kuukautta, koska hankekoordinaattorin rekrytointi viivästyi loppu
vuodesta 2020. Hanke voidaan jakaa karkeasti kolmeen aikavaiheeseen: ensimmäinen vaihe, kun hanke alkoi
ja siinä tehtiin Oriveden kaupungin yrityskoordinaattorin toimesta jonkin verran toimenpiteitä, toinen vaihe
kun hankekoordinaattori aloitti hankkeessa ja suurin määrä toimenpiteistä toteutettiin ja kolmas vaihe, joka
keskittyi hankkeen yhteenvetoon ja raportointiin. Seuraavassa on pääpiirteittäin hankkeen toteutus:
1. vaihe, 1.12-2019 - 30.12.2020
-

Villasukkatanssit Oriveden kampuksella, 25.1.2020
Asta messut, jossa villasukka -teema vahvasti esillä, 31.1 - 2.2.2020
Oriveden kaupungin villasukkapäivä, 14.2.2020
#kokoorivesineloo -kampanja, 14.4 - 31.5.2020
Orivarsaan villasukitus joulunavauksessa 21.11.2020

2. vaihe 1.1.2021- 30.8.2021
Hankekoordinaattori Ulpu Aho työskenteli hankkeessa 7.1-5.9.2021 välisen ajan
-

Mediatilaisuus, Suomen villasukkapääkaupungiksi julistautuminen 28.1.2021
Talvivalokuvauspäivät 16.-17.1.2021
Orivesi-JonSukkien julkistus 8.2.2021
Villasukkamäenlasku tapahtuma 15.2.2021
Ohjattua villasukkajuoksua 14.2.2021 sekä 20.2.2021
Yritys vierailu Helsingin villasukkatehtaalla 19.2.2021
Yritysvierailu Jar-X sukkatehtaalla 9.3.2021
Yhteistyö-ja kumppanuussopimusten voimaan tulo, Helsingin Villasukkatehdas Oy sekä Jar-X Oy
15.3.2021
Kulttuurihyvinvoinnin kumppanuustyöpöytä 15.3.2021
Yritysvierailu Kotiputiikki Orihannas 8.4.2021
Matkailutoimijoiden Kesästartti 13.4.2021
Helsingin villasukkatehtaan ja Sandstrom Events Oy:n vierailu Orivedellä 22.4.2021
Sopimus Villasukkajuoksun SM-kisojen tuottamisesta Oriveden kaupungin ja Sandstrom Events
Oy:n välille astui voimaan 10.5.2021
Villasukkapuiden teko 27.5 sekä 11.6.2021
Kesävalokuvaukset 31.5.2021
Melontareitin Kopsamo-Purnun melominen 4.6.2021
Miss EW villasukkasuppailu 6.6.2021
Oriveden vanhat talot ja pihat tapahtuma 12-13.6.2021
Tillukkaat ja tallukkaat - villasukkien tarinoita 9.6.-15.8.2021
Asukasmarkkinointivideon kuvauspäivä 21.6.2021
Villasukkajuoksun SM-kilpailujen kotisivujen julkistus 24.6.2021
Villasukkajuoksun SM-kisojen 2022 lipunmyynti auki 5.7.2021
Orivesi-sukat myyntiin Löytötexiin 6.7.2021
Tina´tamareskin pystytys torille 7.7.2021
ElluYellow vaikuttajavierailu 8.7.2021
Osallistuminen ”Tämänkin kaiken EU mahdollistaa” roadshow:n Oriveden tapahtumaan 20.8.2021
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Asukasmarkkinointi videon valmistuminen 28.8.2021

3. vaihe 1.9.-31.10.2021
-

loppuraportin viimeistely ja maksatushakemuksen teko

4.2.3 Resurssit
Hankkeessa työskenteli kokoaikainen hankekoordinaattori ajalla 7.1. - 5.9.2021. Sitä edeltävänä aikana
hankkeesta vastasi Oriveden kaupungin yrityskoordinaattori Irene Suhonen sekä Oriveden kaupungin
tiedottaja Jenni Koponen.

4.2.4 Toteutuksen organisaatio
Orivesi - Suomen villasukkapääkaupunki -hanke toteutettiin Oriveden kaupungin elinvoimapalveluissa.
Hankekoordinaattori Ulpu Ahon esimiehenä toimi kaupunginjohtaja Juha Kuusisto ja hanketyössä ohjaajana
Oriveden kaupungin yrityskoordinaattori Irene Suhonen sekä Oriveden kaupungin tiedottaja Jenni Koponen.
Hankkeelle ei nimetty ohjausryhmää.

4.2.5 Tiedotus
Hankkeesta ja sen toimenpiteistä tiedotettiin monikanavaisesti hankkeen ajan. Pääpaino hankkeen
tiedotuksessa oli vuonna 2021, kun hankekoordinaattori työskenteli hankkeessa ja suurin osa hakkeen
toimenpiteistä tehtiin. Hanke sopi yhteistyöstä tammikuussa 2021 paikallislehden, Oriveden Sanomien
kanssa. Oriveden Sanomat kirjoittivatkin lukuisia artikkeleita hankkeesta ja sen toimenpiteistä. Hankkeen
ajankohtaisista asioista viestittiin Oriveden matkailutoimijoiden sähköpostilistalla oleville matkailualan
yrittäjille noin kerran kuussa. Sähköpostin vastaanotti noin 100 henkilöä. Hankkeesta viestittiin myös
tiedotteilla, jotka koskivat hankkeen eri toimenpiteitä. Tiedotteen menivät jakoon ePress-palvelun kautta,
joka tavoittaa suurimman osan Suomen mediasta.
Hankkeesta tiedotettiin vahvasti myös eri sosiaalisen median kanavissa, kuten Oriveden kaupungin Facebook
sekä Instagram-sivustoilla. Hanke kiinnosti ihmisiä ja kirjoituksiin ja päivityksiin saatiin paljon kommentteja
sekä jakoja seuraajilta. Hankkeessa tehtyjä painettuja esitteitä ja tapahtumien julisteita jaettiin Oriveden
matkailupisteessä Taitokeskus Pirkanmaalla sekä ilmoitustauluilla ympäri Orivettä. Hankekoordinaattori
kirjoitti myös artikkeleja www.visitorivesi.fi verkkosivuille, joissa kertoi hankkeen ajankohtaisista asioista.
Sisäisesti hankkeen toimenpiteistä tiedotettiin Oriveden kaupungin markkinointiryhmässä, jossa noin kahden
kuukauden välein käsiteltiin hankkeen toimenpiteitä. Hanke esitteli myös toimintaansa ja
aikaansaannoksiaan Oriveden kaupungin valtuustolle 31.3.2021 pidetyssä valtuuston iltakoulussa.
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4.2.6 Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen kustannukset toteutuivat suunnitellusti.
Rahoitussuunitelma
Haettava tuki/avustus (Kantri ry)

49 224,00 €

Kaupungin suora rahoitus hankkeeseen (Oriveden kaupunki)

12 306,00 €

Kokonaisrahoitus

61 530,00 €

Palkkakuluihin varattiin 27 040,33 €, ostopalveluihin 24 000,00 € ja Flat rate kuluihin 6489,67 €, vuokriin
1000,00 € ja muihin kuluihin 3000,00€.
Hankkeessa palkkakuluja kertyi 25 44,36€ määrä ja ostopalveluihin käytettiin yhteensä 18 394,75 € .

4.2.7 Raportointi ja seuranta
Hankkeen toteutumista seurattiin hankkeen aikana laaditusta toimenpidetaulukosta, jotta tiedettiin mitä
toimenpiteitä oli tehty ja mitä tekemättä. Hankkeessa ei ollut ohjausryhmää, mutta hankkeen etenemistä
käytiin läpi hankekoordinaattorin, yrityskoordinaattorin ja tiedottajan kesken säännöllisesti tiiviissä
yhteistyössä. Hankkeen etenemistä ja ajankohtaisia hankeasioita käsiteltiin myös Oriveden kaupungin
laajemmassa markkinointityöryhmässä kerran kahdessa kuussa. Hankkeen budjetin toteutumista seurattiin
reaaliajassa taulukon avulla. Hankkeen toiminnasta raportoitiin Oriveden kaupungin viestintäkanavilla
säännöllisesti. Hankekoordinaattori piti päivittäin työaika ja työtehtäväkirjanpitoa ja raportoi tekemisistään
useasti yrityskoordinaattorille ja tiedottajalle.

4.2.8 Toteutusoletukset ja riskit
Hankkeen toteutusaikana Suomessa ja maailmassa vallitsi koronaepidemia. Tämä loi raamit hankkeessa
aiotuille tapahtumille. Suurien yleisötilaisuuksien järjestäminen oli kielletty, joten rakensimme Orivesi Suomen villasukkapääkaupunkia brändiä muilla tavoin kuin isoilla tapahtumilla. Myös suunnitellut
tutustumismatkat ja kansainväliset toimenpiteet jäivät koronan takia toteutumatta.
Hankkeen toteutusoletukset toteutuivat hienosti ja riski siitä, että paikallisia ei saataisi innostettua mukaan
ei toteutunut.

4.3 Yhteistyökumppanit
Hankkeen pääyhteistyökumppaneina olivat Oriveden sanomat, Helsingin Villasukkatehdas, sukkatehdas JarX oy, Miss EW-tuotanto, Mainostoimisto Velho Visio, tuotantoyhtiö Pro Ratas / Kaleva media, Oridea, Visit
Tampere sekä Paltanmäen kotiseutumuseo. Lisäksi yhteistyötä tehtiin paikallisten yritysten, yhdistysten ja
asukkaiden kanssa.
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4.4 Tulokset ja vaikutukset
Koko hankkeen ajan halusimme tehdä erottuvaa ja erilaista markkinointia kuntasektorilla. Tässä todella
onnistuimme. Villasukat herättivät vahvojakin tunteita ja paljon erilaista keskustelua.
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Tässä hankkeessa oli siis kyse paikkakunnan markkinoinnista, tunnetuksi tekemisestä, mieleen jäämisestä ja
matkailijoiden sekä uusienkin asukkaiden houkuttelusta. Valittu villasukkateema pohjautuu mm. Orivedestä
v. 2019 tehtyyn vetovoimatutkimukseen sekä käsitöihin valtavan suurena trendinä, joka puhuttelee suuria
massoja. Vallitseva korona -aika ja lisääntynyt kotoilu tukivat oivasti villasukkateemaa. Talvella 2021
villasukkajuoksu nousi uutisten otsikoihin ja siitä tuli lähes kansallinen uusi hittilaji.
Hankkeessa saatiin aikaiseksi paljon positiivista näkyvyyttä Orivedelle Venäjää ja Amerikkaa myöten.
Saimme myös paljon konkreettisia markkinointimateriaaleja aikaan, kuten Villasukkajuoksun SM-kisojen
uudet verkkosivut, matkailumarkkinointivideon, villasukkapuut keskustaan, tintamareskin,
vaikuttajayhteistyötä, yhteistyösopimuksia yritysten kanssa jne.
Emme suinkaan kuvitelleet, että ihmiset muuttavat sankoin joukoin villasukkien perässä Orivedelle.
Halusimme kuitenkin tuoda Orivettä esille sympaattisen kokoisena ja kotoisana asuinpaikkana sekä
kiinnostavana matkailukohteena. Ihmiset eivät osaa tulla Orivedelle, jos eivät ole edes koskaan kuulleet
paikkakunnasta. Villasukkapääkaupunkina olemme saaneet paljon kivaa näkyvyyttä.
Villasukkamarkkinointia on tehty koko ajan pilke silmäkulmassa. Kaupungin markkinointia ei tarvitse ottaa
haudanvakavasti; emme ota itsekään. Hyvä on muistaa se, että kaupungin tekemää markkinointia suurempi
merkitys on sillä, mitä asukkaat, yrittäjät, yhdistykset ja muut paikalliset viestivät paikkakunnasta ulospäin.
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Negatiivisuus synnyttää negatiivisuutta, positiivisuus positiivisuutta. Kaupunki on lopulta aina asukkaidensa
näköinen. Hanke onnistui synnyttämään uudenlaista yhteisöllisyyttä ja kotiseuturakkautta.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Villasukka tulee olemaan jatkossa Oriveden matkailun yksi kärkiteema. Oriveden matkailun yksi
tunnusslogan on ”oivallinen olotila”. Orivedellä matkailija nauttii oivallisesta olotilasta ylellisessä
väljyydessä. Villasukat jalassa tämä käy kuin itsestään. Olo on Orivedellä heti kotoisa ja matkailijan elämä
helppoa pikkukaupungin elämänmakuista menoa ja palveluista nauttiessa.
Villasukkateema linkittyy vahvasti neolokalismiin ja maaseudun paikkaseksikkyys -ilmiöön. Tästä ilmiöstä on
ammennettavissa sisältöjä jatkossa tehtävään villasukkamarkkinointiin. Kyseessä on ilmiö, joka yhdistelee
niin maaseutua kuin kaupunkia. Maaseutua tuodaan esille seksikkäästi, eli “houkuttelevasti, kiehtovasti,
vetävästi ja trendikkäästi”. Maaseudun asukkaalle perinteiset villasukat on nousseet kaupunkien
muotiasusteeksi viime vuosina. Villasukkien suunnittelu osa kansainvälistä designia. Villasukkia on myös
näkynyt luxusmajoitusta tarjoavien kohteiden mainoskuvissa.
Paikkaseksikkyys yhdistää uskottavasti ja luontevasti urbaania ympäristöä ja maaseutua keskenään sekä
konkreettisella että abstraktilla tasolla. Kyseessä on mielikuvatason monipaikkaisuus, missä ollaan fyysisesti
yhdessä paikassa, mutta samalla koetaan toista paikkaa mielikuvana.
Aihetta tutkineiden Lundströmin, Honkaniemen ja Viinamäen mukaan neolokalismia ja paikkaseksikkyyttä
tulisi hyödyntää alueita ja etenkin maaseutua koskevassa imagotyössä. Imagotyöskentelyyn kaivataan
enemmän rohkeutta. Esim. kuntien ja alueiden tulisi korostaa rohkeammin ja kiinnostavammin alueidensa
erityislaatuisuutta ja omaperäisyyttä. Paikkojen korostamisesta on tullut laajemmin maailmanlaajuinen
megatrendi.
(Lähteet: Lundström, Honkaniemi, Viinamäki: Maaseutu yritysimagossa. Visuaalisuudesta uutta potkua
maaseudulle. Maaseudun uusi aika 2019. Honkaniemi, Lundström, Viinamäki: Neolokalismista kohti
maaseudun paikkaseksikkyyttä. Terra 2019.)
Villasukkateeman innovatiivinen hyödyntäminen on jatkossa yksi tavoitteemme, jossa on jo nyt otettu
askelia eteenpäin. Hyvänä esimerkkinä on hankkeen myötävaikutuksella syntynyt yhteistyö Pohjoismaiden
suurimman lankavalmistaja Novitan kanssa. Tarvitaan rohkeutta, uskallusta ja tahtoa tehdä asioita
totutusta poikkeavalla tavalla. Villasukan lämmin kiitos tähän astisesta rohkeudesta, uskalluksesta ja
tahdosta Oriveden päättäjille ja kaikille, jotka ovat omalla toiminnallanne olleet osa Oriveden
villasukkailmiötä
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6. Allekirjoitukset ja päiväys

Orivedellä 31.1.2022

______________________

______________________

________________

Hankekoordinaattori

Yrityskoordinaattori

Tiedottaja

Ulpu Aho

Irene Suhonen

Jenni Koponen

”Ihmisen kannattaa perustaa koti ja yritys sinne, missä on hyvä olla. Villasukat kuvastavat mielentilaa, jota
haluamme Orivedestä välittää: kiireettömyys, rauhoittuminen, mutkattomuus ja hauskuus.
Villasukkapääkaupunki viittaa mielikuviin, ilmiöihin ja faktoihin, jotka liittyvät Oriveteen. Villasukkaperinne
sukeltaa syvälle historiaan, mutta elää ja kukoistaa entistäkin vahvemmin myös 2020-luvun Orivedellä.”
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