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Western Lakeland
Kanta-Häme –hanke

• PK-yritysten liiketoiminnan 
kehittäminen

• Visit Häme brändin vahvistaminen ja 
verkkosivujen kehittäminen 

• Vastuullisen matkailun kehittäminen 

• Kansainväliseen markkinointiin 
keskittyvän Lakeland-toiminnan 
koordinointi Kanta-Hämeessä.

Heidi Kerkola
Projektipäällikkö
+358 50 341 0263
heidi.kerkola@hamk.fi

Annamaria Laine
Projektikoordinaattori
+358 50 528 6065
annamaria.laine@hamk.fi
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Visit Häme -sivut
www.visithame.fi

• Maakunnan matkailusivusto

• Hämeen liitto omistaa

• Western Lakeland Kanta-Häme 
hankkeessa ylläpidetään ja kehitetään

• Sivustolla näkyvyys on maksutonta 

• Vuoden 2020 aikana 60 000 käyttäjää ja 
näkynyt Googlen hakutuloksissa 1,96 
miljoonaa kertaa
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Kylät Visit Häme -sivuilla

• Kylät ovat nähtävyyksiä – sekä
kotimaiset, että kansainväliset
matkailijat ovat kiinnostuneita
paikallisesta elämästä

• Visit Häme –sivuille on kerätty tietoa
kylistä kyläkortteihin omalle sivulleen

• Kyläkorttiin mahtuu esittelytekstin
lisäksi pääkuva ja kolme muuta kuvaa

• Lisää kylän tiedot kylien lomakkeella, 
muokkaa kylän tietoja ottamalla
yhteyttä annamaria.laine@hamk.fi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP4fT807hD27Op51SuCNH4OKsJXKw5Gv_pNpV17ocNcsq9qA/viewform?usp=sf_link
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Mitä tietoja kyläkorttiin?

• Tekstiin tietoa esimerkiksi kylän 
historiasta, nähtävyyksistä, 
luontokohteista tai kulttuurista

• Mikä kylässä voisi kiinnostaa 
matkailijaa, miksi poiketa juuri 
teidän kylään?

• Osoite pakollinen – esim. Kylätalon
osoite tai nähtävyyden

• Yhteystietoihin voidaan lisätä
puhelinnumero ja sähköposti
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Juhlatilat Visit Häme -sivuilla

• Juhlatiloille, majoitukselle ja 
yrityksille on omat osionsa sivuilla

• Kriteerit tiukemmat kuin kylille:

• Kohteella tulee olla oma nettisivu, 
josta saa lisää tietoa

• Toimijalla tulee olla Y-tunnus

• Palvelut on suunnattu matkailijoille

• Lisää tiedot yritysten lomakkeella, 
muokkaa tietoja ottamalla yhteyttä
annamaria.laine@hamk.fi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoTWCpWAMP5gpcgUBGhynv9HhW7gsb35PcQAYsNWdiXQKDOw/viewform?usp=sf_link
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Muu näkyvyys 
Visit Häme -kanavissa

• Visit Häme –sivuille otetaan vastaan 
lyhyitä blogitekstejä

• Käytä somepäivityksissä hashtageja 
#visithäme ja #visithame, voit myös 
tägätä @visithame 

• Lisää Facebook- tapahtumiin Visit
Häme rinnakkaisjärjestäjäksi
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Häme Events -
tapahtumakalenteri

• Tapahtuman lisääminen ilmaista, 
salasanalla pääsee muokkaamaan ja 
poistamaan

• Tapahtuma leviää Visit Häme –sivujen 
kalenteriin ja lisäksi kunnasta riippuen 
oman kunnan kalenteriin

• Lisää oma tapahtuma Häme Events -
sivuilla

https://www.hameevents.fi/
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Kiitos!

Heidi Kerkola
Projektipäällikkö
+358 50 341 0263
heidi.kerkola@hamk.fi

Annamaria Laine
Projektikoordinaattori
+358 50 528 6065
annamaria.laine@hamk.fi


