Järvimaisema, Mikko Mannila

TUUSULANJÄRVEN
IDENTITEETTI JA MAINE

T i e Tu u s u l a n j ä r v e n v e t o v o i m a i s e e n i m a g o o n
Tämä raportti käsittelee Tuusulanjärven alueen identiteetin ja maineen kehittämistä. Sen tavoitteena on kuvata 64 eri organisaatioita edustavan henkilön yhdessä rakentama
käsitys Tuusulanjärven alueen identiteetistä ja siitä millaisen maineen haluamme Tuusulanjärven alueelle kehittyvän. Se kuvaa myös miten matka lähtee liikkeelle.

A

lueet, kaupungit ja matkailukohteet ovat
laajasti riippuvaisia siitä millaisena ne
nähdään ulkopuolisten silmin. Myös Tuusulanjärven kehittyminen ja tulevaisuuden hyvinvointi
on sidoksissa alueen identiteettiin ja maineeseen. Vahva positiivinen identiteetti ja maine
syntyy vain jos riittävän monet ihmiset tietävät
Tuusulanjärven olemassaolosta, ja kiinnostuvat
siitä mitä Tuusulanjärvi edustaa ja mitä sillä on
tarjottavaa.
Tuusulanjärvi on monella tapaa ainutlaatuinen
alue. Luonnonkauniilla pääkaupunkiseudun
kupeessa sijaitsevalla järvellä on huikea historia
taiteen kultakauden taiteilijoiden inspiraation
lähteenä ja asuinpaikkana. Tänään alue tarjoaa
valtavan määrän harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia, vierailukohteita ja erilaisia palveluita.
Valtavasta potentiaalista on kuitenkin realisoitunut vasta pieni osa. Tuusulanjärven alueella on
erittäin vahvoja matkailullisia vetovoimatekijöitä
ja matkailualan yritysten tuotteisto on lähtökohtaisesti erittäin hyvä, mutta alueen tunnettuus niin pääkaupunkiseudun asukkaiden kuin
kauempaa tulevien matkailijoiden keskuudessa
on vaihteleva, ja osin epämääräinen. Tämän
seurauksena alueen matkailuyritysten kapasiteetti ei ole täydessä käytössä, eikä matkailun alueen kunnille mahdollistamaa tulo- ja
työllisyysvaikutus-potentiaalia ole täysin saatu
hyödynnettyä.
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Brändin rakentaminen tarkoittaa määrätietoista
vaikuttamista siihen, mitä ihmiset ajattelevat,
mikä mielikuva heille syntyy ja kuinka kiinnostavana he Tuusulanjärven aluetta tai sen tuotteita
ja tarjontaa pitävät.
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Niinpä meidän on yhdistettävä voimamme
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tavoittaa.
Tuusulanjärven alueen yritykset, yhdistykset ja
muut toimijat ovat yhdessä Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan kanssa kehittäneet
alustan Tuusulanjärven brändin rakentamiselle.
Se kuvaa yhdessä rakentamamme yhteisen
hiilen, joka hehkuu sitä voimakkaammin mitä
useampi siihen puhaltaa.
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Identiteetti sanoina
Elävä suomalainen tarina

T

uusulanjärven alue on elävä tarina suomalaisuudesta. Se on paikka, jolla on ollut
keskeinen merkitys suomalaisen identiteetin
synnyssä ja kehittymisessä nykypäivän muotoonsa. Suomalaisuuden tarinalla tarkoitetaan
suomalaisuuden historiallisia juuria ja niiden
luomalle perustalle rakentunutta modernia
suomalaisuutta. Kaikkia niitä tarinoita jotka
yhdessä määrittävät sen mitä ’suomalaisuus’
tänään tarkoittaa.
Tänään taiteilijoita inspiroinut luonnonkaunis
järvi tarjoaa valtavan määrän harrastus- ja
virkistysmahdollisuuksia, tapahtumia, vierailukohteita ja korkealaatuisia palveluita lähellä.
Tuusulanjärvi on paikka, jossa tarinat elävät ja
jossa niitä syntyy joka päivä lisää.

On olemassa neljä ulottuvuutta, jotka erityisen
hyvin kuvaavat Tuusulanjärven alueen
identiteetin. Nämä ovat ’Suomalaisuuden
tarina’, ’Järviluonto’, ’Lähellä’ ja ’Paljon
tekemistä’. Neljä Tuusulanjärven identiteetin
elementtiä kuvataan seuraavilla sivuilla
yksityiskohtaisemmin.
Hyödyntämällä näitä neljää merkkipaaluina
suunnitellessamme ja toteuttaessamme arkisia
toimia, suuria ja näyttäviä tekemisiä tai
viestintää, autamme Tuusulanjärveä hankkimaan itselleen maineen jonka se ansaitsee.

Ydinarvot
Brändin ydin, ’Suomalaisuuden tarina’, ’Järviluonto’, ’Lähellä’ ja ’Paljon tekemistä’ kuvaavat
Tuusulanjärven alueen ainutlaatuisia piirteitä,
arvoja ja toimintatapoja jotka erottuvat massasta ja ovat se mitä meillä on tarjota. Niitä
käytetään sisäisinä merkkipaaluina, esimerkiksi
pohdittaessa millaisia toimintoja haluamme
alueella syntyvän, millaisia projekteja meillä
tulisi olla ja millaista viestintää haluamme
tehdä. Neljä elementtiä tulisi nähdä kokonaisuutena, jotka yhdessä kertovat mitä Tuusulanjärvi
tarkoittaa.
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1 Aleksis Kiven Kuolinmokki, Sami Mannerheimo | 2 Gustavelund laavu | 3 Krapi, kesäteatteri | 4 Gustavelund retkiluistelu | 5 Puistoblues 2011, Jussi Kirjavainen
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Identiteetti kuvana
Elävä suomalainen tarina.
’Elävä suomalainen tarina’ on
Suomalaisuuden
tarina

se, joka erottaa meidät muista
Lähellä

alueista ja siten tekee meistä
kiinnostavan muille. Se on yhteenveto siitä mihin me ryhmänä
uskomme ja mitä me haluamme
tarjota maailmalle. Se on perus-

Järviluonto

Paljon tekemistä

ta, jolle rakennamme vetovoimaisen mielikuvan Tuusulanjärvestä.
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Tuusulanjärvi, vanhankylänniemi Kia Kämäräinen

>>
SUOMALAISUUDEN
TA R I N A

>>LÄHELLÄ
>>

PA L J O N
TEKEMISTÄ

>>JÄRVILUONTO
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Identiteetin neljä elementtiä
Suomalaisuuden tarina.

Koostuu seuraavista
ulottuvuuksista:
Suomalainen identiteetti
Suomalaisen identiteetin synty
1900-luvun taitteen taiteilijayhdyskunta

S

uomalaisuuden tarinalla tarkoitetaan
suomalaisen identiteetin syntyä ja kehittymistä nykypäivän muotoonsa. Sillä tarkoitetaan
1900-luvun taitteen taiteilijayhdyskuntaa, Sibeliusta, taiteen kultakauden teoksia ja taiteilijoiden koteja, järvimaisemaa ja luotettavaa,
konstailematonta tapaa toimia.
Sillä tarkoitetaan Tuusulanjärven yhteisöstä
alkunsa saanutta luovuuden ja välittämisen yh-

distämistä, rikastavaa vuorovaikutusta. Sitä josta
Himanen ja Castells puhuvat nimellä ”suomalainen unelma”, ja jota tarjotaan malliksi tulevaisuuden suomalaiselle menestystarinalle.
Sillä tarkoitetaan suomalaisuuden historiallisia
juuria ja niiden luomalle perustalle rakentunutta
modernia suomalaisuutta. Kaikkia niitä tarinoita
jotka yhdessä määrittävät sen mitä ’suomalaisuus’ tänään tarkoittaa.

Ahola, Ainola, Halosenniemi, Erkkola ja muut
Kulttuuritapahtumat
Sibelius
Kaunis järvimaisema
Korkealaatuinen ruoka
Luovuuden kehto
Luova intohimo, luovuus
Nykyinen taiteilijayhteisö
Rantatie
Yksilöt auttavat toisiaan vielä parempaan
Sotilasperinne
Vuodenaikojen kierto
Helppo (konstailematon, mutkaton, helppo asioida)
Elävä, elinvoimainen
Luova intohimo, luovuus
Inspiroiva
Rikastava vuorovaikutus
Juhlat
Vanhankylänniemi ja Järvenpään Rantapuisto
Käsityö, käsityöläisyys

8

2

1

3

4

1 Halosenniemi talvella, Mauri Kalima | 2 Krapi, golf | 3 Tanssiopisto Keto | 4 Kunkkula 2012, Jukka Rautasalo
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Identiteetin neljä elementtiä
Lähellä.
Koostuu seuraavista
ulottuvuuksista:
Lähellä, helposti saavutettavissa

L

ähellä tarkoittaa sitä , että Tuusulanjärvi on
lyhyen matkan tai ajan päässä. Se tarkoittaa
helppoa saavutettavuutta ja matalaa kynnystä.
Helsinki-Vantaan kautta Tuusulanjärvi on lähellä
kansainvälistä matkailijaa ja matkailua.

Tuusulanjärvelle, Mikko Mannila
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Helsinki-Vantaa
Kansainvälinen
Helppo
Helsingin seutu

2

1 Meidän Festivaali kokoonpano, Maarit Kytöharju | 2 Krapi, viinikellari

1
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Identiteetin neljä elementtiä
Järviluonto.

Koostuu seuraavista
ulottuvuuksista:
Kaunis järvimaisema.
Järviaktiviteetit (kalastus, veneily, luistelu, hiihto, muu)
Reitistöt, liikunta- ja virkistysreitit

J

ärviluonnolla tarkoitetaan Tuusulanjärvellä
kaunista järvimaisemaa ja järviluonnon
kokemista erilaisilla tavoilla.
Se tarkoittaa auringonnousun näkymää Sarvikalliolta ja vuodenaikojen kiertoa. Se tarkoittaa Tuusulanjärven kokemista kalastamalla,
veneilemällä tai uimalla. Se tarkoittaa kesäistä
pyöräretkiä järven ympäri ja hiihto- tai luisteluretkeä kirpeänä talvipäivänä.

Tuusulanjärvelle, Mikko Mannila
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Ympärivuotisuus
Vuodenaikojen kierto
Hiihtolatu, yhteinen latu
Maaseudun rauha
Uimaranta, uiminen
Järvi on ”Portti”
Maakuntajärvi

Majatalo Onnela edustussauna, Juha Vääräkangas

Tu u s u l a n j ä r v i o n p o r t t i l u o n t o o n .
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Identiteetin neljä elementtiä
Paljon tekemistä.

Koostuu seuraavista
ulottuvuuksista:
Järviaktiviteetit (kalastus veneily, luistelu, hiihto, muu)
Ahola, Ainola, Halosenniemi, Erkkola, muu
Kulttuuritapahtumat

P

aljon tekemistä tarkoittaa monimuotoisuutta,
aktiivisuutta ja elinvoimaisuutta sekä mahdollisuutta valita.
Se tarkoittaa monimuotoista kulttuuritarjontaa
sekä laajaa valikoimaa liikunta- ja virkistäytymismahdollisuuksia. Rantatietä, Ainolaa, Aholaa,
Halosenniemeä, Erkkolaa ja muita vierailu-

kohteita. Opastettuja kierroksia ja valovoimaisia
kulttuuritapahtumia. Kalastusmahdollisuuksia,
veneilyä, uimista tai kesäistä pyöräretkeä järven
ympäri. Hiihtämistä ja luistelua järven jäällä ja
ympärivuotisia liikunta- ja virkistysreittejä.
Se tarkoittaa ohjelmapalveluita, juhlia ja korkealaatuista ruokaa.

Korkealaatuinen ruoka
Nykyinen taiteilijayhteisö (1900-luvulta tähän päivään)
Rantatie
Reitistöt, liikunta- ja virkistysreitit
Ohjelmapalvelut
Ympärivuotisuus
Hiihtolatu, yhteinen latu
Puisto Blues
Elävä, elinvoimainen
Juhlat
Uimaranta, uiminen
Vanhankylänniemi
Monimuotoinen
Aktiivinen
Järvenpään Rantapuisto

Tuusulanjärvelle, Mikko Mannila
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Meidän Festivaali Kuusistokahara, Maarit Kytöharju
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Sanoista tekoihin

E

dellä kuvattu brändi-identiteetti on yhdistelmä yhteisiä näkemyksiämme sekä jaettuja
arvoja, jotka erottuvat edukseen kansainvälisessä kilpailussa.
Ne määrittelevät Tuusulanjärven alueelle ainutlaatuisen, vetovoimaisen ja selkeän asemoinnin,
joka perustuu vankasti todellisuuteen. Siihen
mitä Tuusulanjärven alue on.
Yhteinen näkemys tavoittelemisen arvoisesta
maineesta on erittäin tärkeää, mutta se ei riitä.
Brändi ei synny sanoilla vaan teoilla.
Teot voi jakaa kahteen päätyyppiin. Sellaisiin
asioihin, isoihin ja pieniin, jotka saavat brändiidentiteetin näkymään arjessa. Parhaimmillaan
se tarkoittaa jatkuvaa virtaa relevantteja ja
mieleenpainuvia todisteita (unbroken stream
of proofs), jotka osoittavat että Tuusulanjärven
alue ansaitsee maineen jota se tavoittelee. Näiden voi ajatella olevan ’tavallisia’ luovia ideoita,
jotka todistavat niin asukkaille kuin vierailijoille
Tuusulanjärven alueen olevan se mitä me uskomme se olevan.
Ja sitten on sellaisia suuria, maailmanlaajuistakin julkisuutta saavia isoja ja näyttäviä symboli-
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sia tekoja (symbolic actions), joilla ylitetään uutiskynnys ja kertaheitolla vaikutetaan valtavien
ihmisjoukkojen mielikuvaan Tuusulanjärven alueesta. Rakentamalla huippumodernin Guggenheimin museon Bilbao kertoi koko maailmalle
siirtyneensä taantuvasta teollisuuskaupungista
uuteen aikaan. Järjestämällä jalkapallon World
Cupin Etelä-Afrikka osoitti kertaheitolla epäilyt
turvallisuustilanteesta aiheettomiksi. Kioton
sopimus, Kööpenhaminan ilmastokokous jne
ovat myös esimerkkejä mielikuvia voimakkaasti
muovanneista symbolisista teoista.
Tuusulanjärven alueen brändiä ei pysty yksikään
taho tai toimija rakentamaan yksin. Sen rakentavat kaikki alueen toimijat omien tekojensa
kautta yhdessä. Niin alueen matkailuyritykset,
kaupunkien eri yksiköt ja osastot, yhdistykset,
seurat kuin yksittäiset aktiiviset asukkaatkin.
Toisilla voi olla enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa, mutta kortensa kekoon voi kantaa ihan
jokainen.
Parhaimmillaan tekojen suunnittelu on luonteeltaan jatkuvaa ja uusia tapoja saada tämä yhdessä määrittelemämme identiteetti näkymään,
kuulumaan ja maistumaan syntyy jatkuvasti
lisää.

Brändi syntyy teoista
Brändi syntyy siis tekojen, ei puheiden kautta. Jotta
identiteetin mukainen mielikuva voi syntyä, meidän
tulee antaa ihmisille sen suuntaisia kokemuksia. Tämä
koskee jokaista viestiä ja jokaista kohtaamista jossa Tuusulanjärven alue ja sen toimijat (yritykset, yhdistykset,
asukkaat, kunnat) tormäävät ulkopuoliseen maailmaan.
Hyödyntämällä brändi-identiteettiämme lisäämme onnistumisen mahdollisuuksiamme.

Puistoblues esiintyjiä, Jussi Kirjavainen
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S a n o i s t a t e k o i h i n – Ta l v i 2 0 1 3 - 2 0 1 4
Koottuna eräitä tämän prosessin myötä syntyneitä esimerkkejä sekä jatkuvasta virrasta että symbolisista teoista (lihavoituna), joilla eri toimijat voivat ryhtyä brändiä rakentamaan. Ne on jaoteltu vuosille sen mukaisesti kuinka nopeasti toteutettavissa ne ovat.
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•

Yhteinen sateenvarjo toiminnalle (TUMA+ uusi yhdistys)

•

Yhteiset mainoskampanjat (TUMA)

•

Valmiiksi käsikirjoitetut tarinat. Huom. nykypäivän tarinat. (Tuusula-seura, Järvenpääseura, KU-matkailuoppaat)

•

Tuusulanjärven siivouspäivä. ”Järvi kesäkuntoon”.
(kaupunki+kunta, viherpalvelut, Tuusula-seura, asukkaat)

•

Suuri luistelutapahtuma järvelle (retkiluistelijat+luisteluseura)

•

Tuusulanjärven kunnostaminen kuntein yhteistyönä (LKY)

•

Ekoilu puutarhajuhlat tapahtuma. Messut, Kellok.arboret, myyntiä.(On the Rocks)

•

On the rocks-purjehdustapahtuma. Nuorisolle konsertti (Tuusulanjärven
purjehtijat+Syke-ja Sinfonia/Anu Uhlenius)

•

Suomalaisuuden tarina. Tämän päivän työkaluin. Eri installaatioin/viestimien
voimin (Museot+yrittäjät. Market)

•

Laatulupaus & valvonta (Uusi yhdistys / TUMA)

•

Lisää musiikkitapahtumia (Sibelius seura, yrittäjät, Sibelius akatemia, Kura ry,
Tuusula Brass)

•

Laaja yhteistyö toimijoiden kanssa. Muutkin kuin oma alue.
(kuntien markkinointi).

•

Eri ryhmien profiilien huomiointi. Kulttuuri vs hengailu (TUMA)

•

•

Aukioloaikojen yhtenäistäminen. Esim museot (kunta+kaupunki+yrittäjät. Kulttuuripalvelut)

Kajakkivuokraus. Esim Velhonpesä pystyy toimittamaan 100 kajakkia ja
opastuksen (Krapi, Gustavelund)

•

Markkinointi Ateneumissa, lentokoneet, VR-lehti. Satamat, VR-lehti (Jussi Salonen)

•

Siisteys. Kannelliset roskakorit. (Kuntien tekninen toimi)

•

Organisoitu lintuopastus. Luontoretki.Natura (APUS, luonnonsuojeluyhdistykset).

•

Roskakalan nuottauksen katselu (Vesiensuojelun ky + Tuusulanjärven urheilukalastajat)

•

Kalastuksen mahdollistavan infran parantaminen.Veneen vuokraus, rannat.
(Tekninen keskus, Tuusulanjärven yrittäjät [Tuusula ja Jpää])

•

Tarinan juoni (Museot, ohjelmapalveluyritykset, Sportuna, Onnela)

•

Reittien kunnossapito. Myös talvi (Kaupunki+ urheiluseurat)

•

Välinevuokraajien yhteystiedot yhteen (ohjelmapalveluyritykset)

•

Rannoille istuinpenkit. Luistimia verten.Kesällä. (Tuusulan kunnan viherpalvelut)

•

Ilta & yösaunat, yöluistelu (Gustavelund, Krapi, Onnela)

•

Näköesteet järvelle poistetaan (kuntien puisto-osastot)

•

Mahdollisimman yhteneväiset aukioloajat (Kaupunki/kunta/säätiöt)

•

Eläimet järven rannalle. Lehmiä Lassila. Lampaita (Maanviljelijät, yritykset)

•

Yksi ja yhteinen koko alueen kartta (matkailupalvelut)

•

Latu- ja luisteluverkoston rakentaminen. Merkatut taukopaikat. (Ilkka Ertimo)

•

Tuusulanjärvi –pyörät (pyöräyrittäjät ja majoitusyritykset)

•

Kirkkovenesoutu (Gustavelund, yrittäjät, Keravan urheilijat).

•

Vuokrattavia veneitä. Vene- / melontaretkiä (kesätyöllistettävät nuoret,
urheiluseurat, yrittäjät)

•

Rakennuspintojen käyttö mainontaan (kulttuuritoimi)

•

Paint Ball skabat (nuorisopalvelut, ohjelmapalveluyritykset)

•

Pop-up ravintolapäivien hyödyntäminen – liitos yhteiseen tarinaan

•

Maisema / kukkapellot (puistoyksikkö)

•

Tapahtumakalenteri helposti löydettävissä . Mitä aktiviteetteja järvellä voi
tehdä? Listalle (kunta)

•

Lintubonagusreitit (Tringa ry. Birdlife).

•

Julkinen liikenne alueella kuntoon (kunta)

•

Tehdään kunnon opasteet (kunta)

•

Kartat kuntoon (kunnat)

•

Esitteiden jakaminen (kunta)

•

Yhteinen esite (kunta)

•

Esitteiden päivitys (kunta)

•

Tuusulanjärven maraton (Järvenkiertäjät ry)

•

Taiteiden yö (oma toimikunta)

•

Tuusulanjärvi portaali (TUMA ry)

•

Maisemointi. Siisteys ym puistot. (kunta+kaupunki, tekninen osasto+
kolmas sektori)

•

Kanoottivuokraus (yksityinen yrittäjä. Keravan urheilijat).
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Sanoista tekoihin – Vuonna 2014
Alla on koottuna eräitä tämän prosessin myötä syntyneitä esimerkkejä sekä jatkuvasta virrasta että symbolisista teoista (lihavoituna), joilla eri toimijat voivat ryhtyä brändiä
rakentamaan. Ne on jaoteltu vuosille sen mukaisesti kuinka nopeasti toteutettavissa ne ovat.
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•

Kulttuuriviikko, festivaali. Tuusulanjärven juhlaviikot. (oma yhdistys+
kaikki muut. TUMA+yrittäjä+SYKE+kaupungit)

•

Kaupunkien yhteinen toimielin, joka sopii toimintojen toteuttamisesta
(kaupunki+kunta)

•

Poliittisen keskustelun kytkeminen festivaaleihin. Salonkikelpoisuus
(Jpään ja Tuusulan virkamiehet ja poliitikot. Paikalliset kansanedustajat).

•

Toimijat yhteenkokoavat nykyaikaiset nettisivut (TUMA)

•

Viitoitus. Pyöräily. (Kaupunki+kunta. KAUKE). Käynnistyy 2014.

•

Patikointireitit, nuotiopaikat+laavut (Kaupunki+kunta)

•

Lisää liikuntavälineiden vuokrausta, keskitetty systeemi. (Yrittäjät, Huili, Krapi,
Onnela, Vanhankylän kartano, Härmän Rati) etc.

•

Tarina kaikkiin kohteisiin, yhteinen juoni (museot + ohjelmapalveluyritykset)

•

Osta retki. Teemat, netistä,matkailuinfo,myös Helsinki (matkailubrändäysryhmä)

•

Tarinoiden yhdistäminen palveluihin ja luontoon (museot+yritykset)

•

Seitsemän veljeksen vaellusreitti. Kohdeopastus, teemareitit (museot, ohjelmapalveluyritykset)

•

Sibelius, Halonen, Gallen-Kallela 150v. Vuonna 2015

•

Uimarannan tekeminen (Tuusulan kunta, Jpään kaupunki, maanomistajat)

•

Tapahtumien määrän kasvattaminen (TUMA?)

•

Henkilöstön tietoisuuden kasvattaminen koko alueesta (yrittäjät/työnantajat)

•

Tekemisen kautta historia mukaan

•

Koe Suomi 24 tunnissa. Sisu, sauna, Sibelius (matkailuyrittäjät)

•

Reitistö kuntoon (kaupunki+kunta)

•

•

Kohteiden ympärivuotinen valaistus (kaupunki+kunta)

Yhteinen tarina- kertominen erilaisilla tekniikoilla (matkailuhankkeen työryhmä,
AMKt, Pekka Halosen akatemia)

•

Tour de Tuusulanjärvi (Vennyt. Jo olemassa oleva tapahtuma. Jpään pyöräilijät. Yrittäjät).

•

Markkinointi kertomaan yhtä tarinaa (TUMA / Kunnat)

•

Tuusulanjärven pelastustarina (KU-ympäristökeskus, KUVES)

•

Kesäteatteripassi Tuusulanjärvelle (KUT, Jpään teatteri+kaupunki+kunta)

•

Kelluva sauna (saunayrittäjä)

•

Virtuaali Tuusulanjärvi. Second Life (TUMA)

•

•

Suunnitellut reitit (kävelykartta, eri teemoilla ja kohderyhmille) (matkailubrändäysryhmä, matkailualan opiskelijat, matkailuoppaat)

Järven saavutettavuus luonnon ehdoilla. Puskat pois, retkipaikkoja järven rantaa.
Fjällbo, Anttilanranta, Gustavelundin ranta, Vanhankylänniemestä reitti rantaa
pitkin Jpäähän (kuntien tekninen toimi, ELY)

•

Saunatapahtuma. Kilpailu upeimmasta saunasta ja maisemasta vrt puutarhakilpailu (2 sarjaa: yleiset / yksityiset saunat), pop-up (ohjelmapalveluyritykset +
museot)

•

Rantapuisto. Finlandia. Itsenäisyyspäivä. Kansanjuhla. (Jpään kaupunki, kulttuuritoimi)

•

Yhteinen matkailuneuvonta. Info. Järjestäminen. Portaali. (Tuusulan
kunta & Jpään kaupunki)

•

Verkostoituminen, kateudesta yhteistyöhön,sisäistä tiedottamista, puhutaan rohkeasti &
ollaan ylpeitä (Tuusulanjärvi työryhmä)

•

Musiikkia luonnossa (K-U musiikkiopisto. Sibelius akatemia)

•

Taiteiden yö. (Kulttuuritoimi & kolmas sektori)

•

Venelaiturit kuntoon. Mistä laskea veneet vesille (Kuntien tekninen- ja
liikuntatoimi)

•

Puisto Blues (Blues & Jazz diggarit)

•

Järvi saavutettavaksi (Kuntakehitys)

•

Rantakioski Jpää ranta. Välinevuokrauspisteet (Krapi, Onnela, Gustavelund)

•

Kansainvälinen Sibelius laulukilpailu (Järvenpään Sibelius-viikot).

•

Taide-, käsityö-, askartelu-, taideteollisuustyöpajat tapahtuma. (yhdistykset, yritykset)

•

Meidän festivaali (3.sektori, Jpää, Sibelius-seura).

•

Kulttuuripolku näkyväksi. Opasteet Rantatielle. Valmiit matkapaketit (matkailualan toimijat).

•

Matkailupalveluiden keskittäminen (TUMA, yrittäjät, kaupungin matkailupalv, Kuntakehitys).

•

Tour de Tuusulanjärvi (Tuusulan tallaajat, Vesa Rauttu, lajiliitot).

•

Laidunpankki. Maisemalaidunnus (puistoyksikkö)

•

Tuusulanjärven pyöräilyreitille infopisteitä, levähdyspaikkoja, ruokailupaikkoja. (TUMA,
yrittäjät, Kuntakehitys).

•

Kaupunkipyörät. ”Tuusulanjärvipyörä” vapaaseen käyttöön. (Yrittäjät)

•

Purjehdusretkiä turisteille (Tuusulanjärven purjehtijat)

•

Historialliset juhlat (esim. Onnela)

•

6.12. kansalaisten pääsy haudalle Ainolaan

•

Onkimiskioski. Opetus. Välineet (Tuusulanjärven urheilukalastajat)

•

Hevosajelut, rekiretket. (ratsastusseurat)

•

Juhani Ahon kalastusreissu (Tuusulanjärven urheilukalastajat)

•

Myyntipuhe, ”Tarina”, kaikille toimijoille selkeäksi (Tuusulanjärvi työryhmä)

•

Identiteetin tarinoille kanavat (Tuusulanjärvi työryhmä)

•

Kohteinen yhteinen tarina (Tuusulanjärvi työryhmä)

•

Tuusulanjärvi-päivä (Tuusulanjärvi työryhmä)
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Sanoista tekoihin – Vuonna 2015+
Alla on koottuna eräitä tämän prosessin myötä syntyneitä esimerkkejä sekä jatkuvasta virrasta että symbolisista teoista (lihavoituna), joilla eri toimijat voivat ryhtyä brändiä
rakentamaan. Ne on jaoteltu vuosille sen mukaisesti kuinka nopeasti toteutettavissa ne ovat.
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•

SIBBE Centre. Ideakilpailu. Arkkitehti. Wow. (8 kaupunkia+valtio. Vetäjyys
museoilla)

•

Saavutettavuuden parantaminen. Lentokenttä, junayhteydet (TUMA/kuntakehitykset)

•

VR/Matkahuolto, liput, opastus (matkailupalvelut)

•

•

Valaistus, valotaide, valaistukseen yhteinen tarina ja reitit (Jpään & Tuusulan
tekninen toimi)

Silta järven yli. Valoilla tai ilman (Ekku Peltomäki, Keravan Energia, Mikki Kunttu,
Fortum)

•

•

”Kelluva kota”Juhlapaikka, ruokailu, teatteri, tarinat, taide, nähtävyys, kohtauspaikka (Finnvera, Eu-rahoitus, Marinetek, yritykset)

Jokainen asukas alueen lobbariksi (3. sektori. Koulujen kansalaisopistot. Verkkokurssi.)

•

Laatujärjestelmään mukaan (yrittäjät)

•

Alueella liikkuminen. Taxi, pyörät,hevoset,autot (Ohj.palv.yritykset)

•

Ystävyyskaupunkitoiminnan kehittäminen matkailun eduksi (kunnan johto/TUMA)

•

Näkötorni (3m) Sarvikalliolle (Materiaalit kpnki, lintubongarit/KV lintuyhdistys
rakentaa/ylläpitää)

•

Junapysäkki Hyrylään, juna Hyrykä-Jpää. ”Juhani Ahon Rautatie”. (ELY, VR. Karhunen ja Haukkasalo).

•

Piknik. Ruotsinkylä, Sarvikallio, Vanhis, Rantapuisto 0> osta piknik-eväät (ruokapalveluyritykset)

•

Opastettu esittely useilla kielillä (TUMA)

•

Vetolautta järven yli Sarvikalliolle. Vinssi. (matkailualan oppilaitos?).

•

Keskustojen elävöittäminen (kaupunki, kunta/kehitys)

•

Yksityinen yleinen sauna järven rantaan.

•

Paremmat liikenneyhteydet. Opasteet (TUMA)

•

Kansallinen kaupunkipuisto (kaupunki+kunta)

•

Näkyvyys lähtökohteessa (Matkailupalvelu. TUMA).

•

Korkea ja urbaani WOW-arkkitehtuurikeskusta. Profiili kaupunki järven
rannalla (KAUKE)

•

Taiteen kultakauden museo (kaupungin johtajat)

•

Bussiliikenne & reitit. Teemapysäkit ja vuorot (kaupunki+kunta)

•

Sibelius & Halonen 150v. (kunnat, kulttuuritoimijat, museot, 3.sektori)

•

Naturareittejä. Ei vain linnuille vaan myös ihmisille
(Metsähallitus+kunta+kaupunki)

•

2017 Suomi 100v (Kulttuuritoimet, museot, 3. sektori)

•

•

Rakennetaan Sibeliuskeskus keskustaan (yksityinen säätiö).

Yhteinen tiedotus toimijoilla. Visuaalinen ilme.Tieto alueesta helposti saatavilla
(TUMA)

•

Järvilava (yksityinen)

•

Ampumahiihdon maailman-cup (Kuntakehitys, liitot, yritykset).

•

Frisbeegolfin MM-kisat (urheiluseurat, tapahtumatuottaja)

•

Lähiruokamarkkinat (paikalliset maanviljelijät, 3. sektopri, 4Hkerhot, osuuskuntatilat).

•

Kuumailmapallot (yhdistys, alan yritykset)

•

Helppokulkuiset reitit (Kunta/kaupunki)

•

Ahon pilkkikisat (kalastuskunnat, KEUDA).

•

Itsenäisyyspäiväjuhlat Ahojen tapaan, Halosten tapaan jne

•

Nykytaiteilijoiden tarinat. Krapilla, Gustavelundissa, taiteilijakodeissa.

•

Taiteilijoiden ruokaa-kursseja. Esim kotitalousopiston kanssa (KEUDA)

•

Yhteiset Tuusulanjärven tapahtumat (Kuntien kulttuuritoimet)

•

Välinevuokraus (Welhonpesä -> Yritykset)

•

Sibelius-kaupunki (kunta)

•

Kuntarajojen häivyttäminen (kunta)
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Organisoitumisesta

T

uusulanjärven brändin rakentamista varten
muodostettavan organisaation päätehtävä on toteuttaa brändiprosessissa laadittu
strategia, ja eri tavoin varmistaa että brändiidentiteetti siirtyy sanoista sarjaksi konkreettisia
brändiä tukevia toimenpiteitä.
Organisaatio muodostuu Johtoryhmästä, sitä
tukevasta ja koordinoivasta ’Taisteluparista’,
strategisten partnereiden muodostamista
Teemaryhmistä sekä selkeästi rajattujen toimeksiantojen toteuttamiseksi muodostetuista
Projekteista.
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sesta näkyvyydestä, erilaisten työkalujen (brand
platform, kuvapankit, promomateriaalit yms)
tuottamisesta, mediavierailuiden koordinoinnista, brändimielikuvan seurannasta, sisäisestä
tiedottamisesta ja muista brand managementtoiminnoista. Se myös organisoi Teemaryhmien
toiminnan.

Johtoryhmän (JoRy) muodostavat toimintaan
osallistuvien partnerien valitsemat edustajat.
JoRy vastaa nykyisten ja tulevien partnerien
mobilisoinnista, tavoitteiden asettamisesta,
koordinoinnista ja seurannasta. Kuusihenkisen
johtoryhmän jäsenistä kaksi edustavat alueen
yrityksiä, kaksi yhdistyksiä ja kaksi alueen kahta
kuntaa. JoRy koostuu ylimmän tason johtajista
ja se kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa.

Teemaryhmät ovat 1-2 kertaa vuodessa
kokoontuvia tiedottamisen ja yhteistyön
rakentamisen organisaatioita. Teemaryhmän
päätehtävä on tunnistaa ja käynnistää brändiä
vahvistavia ja oikeanlaisia brändikontakteja
synnyttäviä projekteja (kts Sanoista tekoihin
edellä). Teemaryhmä-toiminnan kautta brändiorganisaatio välittämään tietoa, mobilisoimaan
ja sitouttamaan yhä uusia toimijoita brändin
rakentamiseen, sekä luomaan uusia brändiä
vahvistavia projekteja. Esimerkkejä mahdollisista
teemaryhmistä ovat taiteilijakotien ja vierailukohteiden yhteistoiminnan kehittämiseen
tähtäävä ’Vierailukohderyhmä’ tai reitistöjen
tuotteistamiseen tähtäävä ’Reitistöryhmä’.

Taistelupari on Tuusulan ja Järvenpään edustajista muodostettu toimeenpaneva elin, jonka
tehtävänä on edistää Joryn päätösten toimeenpanoa ja vastata päivittäisjohtamisesta.
JoRy ja Taistelupari vastaavat partneriverkoston
rakentamisesta ja kokoamisesta teemaryhmiin
ja projekteihin, yhteisestä verkko- ja digitaali-

Projektit koostuvat strategisten partnerien
edustajista, ja niitä muodostetaan Tuusulanjärven brändin ja partnerien yhteisten intressien
ympärille (esim. Juhlavuosi tai valaistuksen
kehittämisen kilpailu). Brändiorganisaatio
kutsuu/muodostaa projektin ja määrittelee
projektille konkreettisen tavoitteen tai tehtävän.

Projektiryhmä itse organisoituu, sopii jäsenilleen sopivasta toimintatavasta, ja tavoitteensa
saavutettuaan joko purkautuu tai saa uuden
selkeästi määritellyn tehtävän. Teemaryhmät ja
projektit voivat muuttua ajan kuluessa. Esimerkki projektista voi olla vaikkapa tulevan juhlavuoden hyödyntämisen suunnitteluun kohdistuva
’Juhlavuosi’-projekti, alueen tarinoita kokoava ja
markkinointimateriaaliksi muokkaava ’Tarinat’projekti, tai ’Palvelumuotoilu’-projekti, jossa
yritysten tuotteita kehitetään palvelumuotoilun
keinoin brändin mukaisiksi.
Itse käynnistämiensä toimenpiteiden lisäksi
brändiorganisaatio tukee muiden yksilöiden ja
organisaatioiden aktiivisuutta Tuusulanjärven
brändiä vahvistavien toimenpiteiden synnyttäjinä ja toteuttajina. On tarkoituksenmukaista,
että Tuusulanjärven brändiorganisaatio voi
toimia osarahoittajana tai auttaa hankkimaan
rahoitusta brändiä tukeville hankkeille, joita voi
ehdottaa kuka tahansa urheiluseuroista teattereihin ja koululuokista kuvanveistäjiin.

Maa Elää 2012, vihannekset, Marika Karhula

Koordinaatio on tärkein.
Valtava joukko toimijoita (yritykset, asukkaat, urheilu-seurat, teatteri, kuntien virkamiehet, yhdistykset oppilaitokset jne) tekee joka päivä toimenpiteitä,
joilla on vaikutusta Tuusulanjärven alueen imagoon. Niitä tehdään joka tapauksessa, pyrittiin brändiä rakentamaan tai ei.
Eri toimijoiden toiminnan koordinoiminen, se että mahdollisimman moni puhaltaa yhteen ja samaan hiileen, on keskeisen tärkeää. Se ei välttämättä tarkoita
enempää puhaltamista, vaan sitä että puhallamme yhteen ja samaan hiileen. Mitä useampi siihen puhaltaa, sitä voimakkaammin se hehkuu.
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Malli organisoitumisesta
R AV I N T O L AT J A C AT E R I N G

A S U K K A AT
M AT K A I L U Y R I T Y K S E T

Johtoryhmä

LIIKENNE- JA MUUT YRITYKSET

Jäsenyhteisöjen valitsemat 6 henkilöä
Ylimmän tason johto

PJ

VPJ

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Yritysjohtaja

Kuntakehitysjohtaja

Yritysjohtaja

Kuntakehitysjohtaja

Yhdistysedustaja

Yhdistysedustaja

TA I D E Y H T E I S Ö

Toimeenpaneva elin - Taistelupari

Edistää johtoryhmän päätösten toimeenpanoa ja vastaa päivittäisjohtamisesta

Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan edustajat

Kokoaa ja käynnistää Teemaryhmiä ja Projekteja
Toteuttaa yhteisiä toimintoja ( digitaalinen näkyvyys, sisäinen tiedottaminen, koordinointi)

Teemaryhmä

Teemaryhmä

Teemaryhmä

Teemaryhmä

esim.

esim.

esim.

esim.

Teemaryhmä
esim.

Vierailukohderyhmä

Reitistöryhmä

Viestintäryhmä

Kulttuurituottajaryhmä

Järviaktiviteettiryhmä

PROJEKTIT esim. Järven Lumo
PROJEKTIT esim. Juhlavuosi
MUSEOT JA VIERAILUKOHTEET

P R O J E K T I T e s i m . Tu u s u l a n j ä r v e n t a r i n a t

TA PA H T U M A J Ä R J E S T Ä J Ä T J A
S I S Ä L L Ö N T U O T TA J AT
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Lopuksi

Tämä raportti käsittelee Tuusulanjärven matkailullisen identiteetin ja maineen kehittämistä.
Sen tavoitteena on kuvata 64 eri organisaatioita edustavan henkilön yhdessä rakentama käsitys siitä millaisen maineen haluamme
Tuusulanjärven alueelle kehittyvän. Se kuvaa myös miten matka lähtee liikkeelle.
Jatko on kiinni meistä kaikista. Me toivomme, että raportti kuvaa keskeiset asiat lyhyesti ja selkeästi, että se vastaa sinun
keskeisimpiin kysymyksiisi, ja että siitä on hyötyä suunnitellessasi Tuusulanjärveen liittyviä tekemisiä tai edustaessasi Tuusulanjärveä eri areenoilla.
Me toivomme myös, että osallistut aktiivisesti Teemaryhmien toimintaan.
Tuusulanjärven brändin rakennamme me kaikki yhdessä.

		

Hankkeen työryhmä

Lisätietoja

Pekka Holma, Krapi, toimitusjohtaja (työryhmän pj)

Pekka Holma, Krapi, toimitusjohtaja. pekka.holma@krapi.fi, 0400 756675

Hannu Haukkasalo, Tuusulan kunta, kuntakehitysjohtaja
Kalle Jämsen, Järvenpään kaupunki, kulttuurijohtaja
Olli Keto-Tokoi, Järvenpään kaupunki, yrityspalvelujohtaja
Martti Meronen, Onnela, johtaja

Hannu Haukkasalo, Tuusulan kunta, kuntakehitysjohtaja.
hannu.haukkasalo@tuusula.fi, 040 314 3020
Olli Keto-Tokoi, Järvenpään kaupunki, yrityspalvelujohtaja.
olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi, 040 315 2566

Juha Ollila, Härmän Rati
Antti Ropponen, Gustavelund, toimitusjohtaja
Jussi Salonen, Tuusulan kuntakehityslautakunta pj
Marika Karhula,
Järvenpään kaupunki, matkailusihteeri (työryhmän sihteeri)

HAAGA-HELIAn työryhmä
Teemu Moilanen, HAAGA-HELIA
Antti Parkama, HAAGA-HELIA
Tommi Lalu, HAAGA-HELIA, graafinen suunnttelu
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Brändi on kuin hiili: Mitä useampi siihen puhaltaa,
sitä voimakkaammin se hehkuu.

