Lue selaimessa

Visit Äänekosken
kuukausikirje 2/2022

MATKAILUN VINKIT HELMIKUULLE
Helmikuu on täynnä muutoksia, koronarajoitukset helpottavat ja Visit Äänekoski saa
oman kuntakummin. Visit Äänekoski toimii osana Visit Jyväskylä Regionia ja
kuntakummin avulla saamme yhteistyöstä enemmän irti. Lue alta ihanan Anna-Marian
esittely ja tule osallistumaan matkailutoimijoiden etäkahvituokioon 24.2. Talvilomat on
pian vietetty ja seuraavaksi siirrytäänkin pääsiäisen suunnitteluun.
-Milla
kuva alla: Sini ja Pete

ILMOITA PÄÄSIÄISEN OHJELMA JA TARJOUKSET
Visit Jyväskylä Region koostaa säännöllisesti matkailijoille ja paikallisille suunnattuja
sesonkikohtaisia vinkkilistoja. Hakukonetulosten ja matkailuneuvontaan tulleiden
kysymysten perusteella pääsiäisen matkoja suunnitellaan jo kovaa vauhtia, ja siksi
pyytäisimme ilmoittamaan pääsiäisohjelmat ja/tai -tarjoukset piakkoin. Keski-Suomen
matkailutoimijat pääsevät vinkkilistoihin mukaan veloituksetta.
Ilmoita pääsiäisohjelmasi tai -tarjouksesi mahdollisten kuvien kera sähköpostilla Visit
Jyväskylä Regionin matkailuneuvonnalle osoitteeseen matkailu@jyvaskyla.fi ja pääset
mukaan pääsiäisen vinkkilistaan. Otsikoithan viestisi selkeästi, esimerkiksi ’’Pääsiäinen
yrityksessä X’’. Huomaathan myös, että mitä nopeammin ilmoitat, sitä pidemmän
näkyvyyden saat.

LUMEN LUMO-TALVITAPAHTUMA STARTTAA
Lauantaina 12.3. klo 11.00-14.00 järjestetään ensimmäinen Lumen Lumo -tapahtuma
Äänekosken yhteisöpuutarhassa. Paikalle toivotaan yhdistyksiä ja yrityksiä esittelemään
toimintaansa ja myymään tuotteitaan. Tapahtuman teema virittäytyy
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Ohjelmassa on mm. musiikkia, kahvitarjoilu,
myyntikojuja sekä lumiveistoskilpailu. Tervetuloa mukaan!
Tapahtumaan voi tuoda oman pöydän/myyntikojun. Ennakkoilmoittautumiset:
hello@aanehub.fi

PRO NEMUS KAIPAA
YRITYKSESI TIETOJA
Kävimme tammikuussa tutustumassa Pro
Nemukseen matkailuyrittäjien kanssa.
Kiitos osallistujille ja järjestäjille.
Vierailulla keskustelimme paikallisten
yritysten näkyvyyden lisäämisestä Pro
Nemus -vierailijoiden keskuudessa. Pro
Nemuksen Sonja Rinne kertoi, että heillä
on tapana lähettää vierailijoille lista
Äänekosken palveluista etukäteen, jotta
vierailijat jäisivät käyttämään palveluita
vierailun jälkeen. Jos haluat päästä
suositeltavien yritysten listalle, voit
laittaa sähköpostia osoitteeseen:
sonja.rinne@metsagroup.com

UUSI KUNTAKUMMI ESITTÄYTYY
Hei!
Olen aloittanut vuoden alusta Visit Jyväskylä Regionilla matkailun alueneuvojana,
tuttavallisemmin teille Äänekosken kuntakummina. Äänekosken lisäksi vastuualueellani
ovat Hankasalmi, Konnevesi, Laukaa ja Witas-alue (Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas,
Viitasaari). Vuoden alusta käynnistyi uusi yhteistyö Visit Jyväskylä Regionin ja 18 KeskiSuomen kunnan kanssa. Yhteistyösopimus on solmittu kolmeksi vuodeksi ja tarkoituksena
on nostaa Keski-Suomi houkuttelevaksi matkailukohteeksi. Yhteistyösopimus tuo
mukanaan yrityksille lukuisia mahdollisuuksia näkyä, erottua ja kehittää toimintaa.
Kuntakummina tulen kertomaan tarkemmin ajankohtaisista näkyvyysmahdollisuuksista
sekä toimin yhteyshenkilönä Visit Jyväskylä Regionin ja teidän välillänne, ja teen tiivistä
yhteistyötä Visit Äänekosken kanssa. Minuun voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä ja
kysyä mieltä askarruttavista asioista.
Helmikuussa alkavat pyöriä niin sanotut aamukahvitilaisuudet. Tilaisuudet järjestetään
verkkotapaamisina noin kolmen viikon välein, ja niihin varataan aikaa ajankohtaisille
asioille sekä keskustelulle ja kysymyksille. Lähetän teille suorat linkit, joilla pääse
liittymään verkkotapaamisiin. Aamukahvitilaisuudet ovat täysin vapaaehtoisia ja
maksuttomia. Niihin voi osallistua säännöllisesti tai tulla mukaan, kun itselle niin sopii.
Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Kevään mittaan aloitan
myös yritysvierailut, jotka jatkuvat ympärivuotisesti. Tutustun mielelläni teihin ja
toimintaanne.
Yhtenä tärkeänä tiedonlähteenä ajankohtaisista näkyvyysmahdollisuuksista toimii myös
kuukausittain ilmestyvä Visit Jyväskylä Regionin uutiskirje, joka lähtee koko KeskiSuomen matkailualueen toimijoille. Uutiskirjeen vastaanottaminen on maksutonta ja
vapaaehtoista. Jos et ole saanut tammikuussa ilmestynyttä uutiskirjettä, ja haluaisit
saada kirjeen, otathan minuun yhteyttä.
Mukavaa alkanutta vuotta 2022, ja tapaamisiin!
Anna-Maria Holmstedt
Matkailun alueneuvoja
anna-maria.holmstedt@jyvaskyla.fi
040 5956936

MATKAILUTOIMIJOIDEN KAHVITTELUTUOKIO
Visit Jkl kuntakummimme järjestää kuukausittaisia kahvittelutuokioita helmikuusta
alkaen. Tervetuloa osallistumaan ensimmäiseen Äänekosken matkailutoimijoiden
kahvituokioon etäyhteyksin. Kahvituokio järjestetään 24.2. klo 11.00-12.00.
LIITY KAHVEILLE

Äänekosken kaupunki
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
puh. 020 632 2000

Osoitelähde: Äänekosken kaupungin henkilöstörekisteri
Tietosuojaseloste

