Lue selaimessa

Visit Äänekosken
kuukausikirje 2/2022

KEVÄTTÄ KOHTI
Maaliskuussa on kevään tuntua ilmassa. Kuunvaihteessa vietettiin Kalevalan päivää ja
kävimme sen kunniaksi kulkemassa Akseli Gallen-Kallelan jalanjäljissä Äänekosken
upeissa maisemissa. Visit Jyväskylä Region -yhteistyö tiivistyy ja alta voit lukea sen
mukanaan tuomista eduista kattavasti. Tervetuloa mukaan kuukausittaisiin
kahvitteluhetkiin, joissa päivitetään kuulumiset ja verkostoidutaan alan toimijoiden
kanssa!
-Milla
kuva alla: Sini ja Pete

AKSELI GALLEN-KALLELAN
JALAN JÄLJISSÄ
Äänekoski ja sen upea luonto on
tunnetusti toiminut lukuisten taiteilijoiden
inspiraation lähteenä. Erityisesti Akseli
Gallen-Kallelan tiedetään viettäneen
alueella pitkiäkin aikoja. Kävimme
tutustumassa maalauksiin ikuistettuihin
maisemiin ja mietimme paljonko on
muuttunut reilussa sadassa vuodessa.
LUE BLOGI
Kuva: Sini ja Pete

ÄÄNEHUB KUTSUU ETÄTÖIHIN
Alkuvuodesta koronan vuoksi kiinni ollut
ÄäneHub palaa taas normaaliin
toimintaan. Tervetuloa tekemään etätöitä
ja verkostoitumaan ÄäneHubille!
ÄäneHub on auki arkisin klo 8-16
osoitteessa Piilolantie 17, G-rakennus, PL
41, 44100 Äänekoski

HYÖDYNNÄ VISIT JYVÄSKYLÄ REGION -YHTEISTYÖN
MAHDOLLISUUDET
Visit Finland on valtakunnallinen matkailuorganisaatio ja siten Visit Jyväskylä Regionin
virallinen yhteistyökumppani. Visit Äänekoskella on yhteistyösopimus Visit Jyväskylä
Regionin kanssa, joka tarkoittaa alueen matkailutoimijoille etuja ja näkyvyyttä. Yksi
mahtavista eduista on viime kirjeessä esitelty kuntakummi ja hänen kanssaan tehtävä
tiivis yhteistyö. Lisäksi Visit Jyväskylä Regionin kautta alueen matkailutoimijoilla on
mahdollisuus hyödyntää veloituksettomia ja maksullisia näkyvyyksiä. Veloituksetonta
näkyvyyttä kannattaa ehdottomasti hyödyntää jokaisen yrityksen ja niihin kuuluvat
seuraavat mahdollisuudet:yhteystiedot visitjyvaskylaregion.fi-sivuston teemojen alla,
JUURI NYT/NOW -osion nostot, mahdollisuus nousta Visit Jyväskylä Regionin sosiaalisen
median kanavissa, mahdollisuus olla mukana sesonkikoosteissa ja osallistua koulutuksiin,
kokous- ja juhlatilahaku sekä tapahtumakalenteri.
Eduista ja niiden hyödyntämisestä voit kysyä lisää kuntakummilta annamaria.holmstedt@jyvaskyla.fi tai kuukausittaisilla aamukahveilla.
Ps. Muistathan myös lähettää vinkkejä tulevista tapahtumista/aktiviteeteista AnnaMarialle tai Visit Jyväskylä Regionin matkailuneuvontaan: matkailu@jyvaskyla.fi
Kuva alla: Jukka Paakkinen/Visit Jyväskylä Region

MATKAILUTOIMIJOIDEN KAHVITTELUTUOKIO
Helmikuussa järjestettiin ensimmäinen kuntakummin vetämä kahvittelutuokio. Kiitos
kaikille osallistuneille! Tuokiota on luvassa jatkossakin joka kuussa. Tervetuloa mukaan
kuulemaan matkailun uusimmat nostot ja keskustelemaan alueen toimijoiden kanssa!
Seuraava kahvittelutuokio järjestetään Teamsissa torstaina 24.3. klo 11-12.
LIITY KAHVEILLE

VAUHTIA VAPAAEHTOISMATKAILUUN YHTEISTYÖLLÄ
Value-hanke on selvittänyt vapaaehtoismatkailun mahdollisuuksia kesästä 2021.
Vapaaehtoismatkailun toteuttamisen edellytys on yhteistyö eri toimijoiden kesken.
Tule mukaan tapaamaan kasvotusten ja verkostoitumaan keskisuomalaisten ja
valtakunnallisten toimijoiden kanssa!
Verkostoitumistapahtuma järjestetään to 24.3.2022 klo 12-15 DeLoreanin tiloissa
Jyväskylän keskustassa (Kauppakatu 39A). Ilmoittaudu mukaan 22.3.2022 mennessä.
Tilaisuus sopii niin matkailutoimijoille kuin maatilapitäjille ja lisäksi kunnille,
kyläyhdistyksille, erilaisille seuroille ja järjestöille.
LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU

MAISEMAKUVIA ÄÄNEKOSKELTA
Matkailun muutostarpeet ja digitaalinen saavutettavuus-hankkeen aikana tuotettu upea
maisemavideo saattaa katsojansa Äänekosken upeisiin maisemiin, esitelee erilaisten
kohteiden kauneutta ja inspiroi matkailijaa tutustumaan Äänekoskeen
matkailukohteena.
Videon kuvaus/editointi: SinijaPete
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