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UVilli Karvia Oy
Brändin rakentaminen

Logo
Ilme, värit, typografia

Kuvapankki

Dokumentaarinen kuvaus

Kunnan tilat

Yrittäjien tilat

WEB/some

Kotisivujen rakentaminen

Kunnon kiinteistöt / tilat

Yrittäjien tilat / palvelut

Yhdistysten tilat / palvelut

Facebook, Instagram

TiHen sisällön Ja sisällöntuotannon suunnittelu

Yhteismarkkinointi yritysten kanssa

Toiminnan suunnittelu

Opasteet

Opastekyltit tienvarteen
Kunnan kiinteistöt / tilat

Yrittäjien tilat / palvelut

Yhdistysten tilat / palvelut

Opastekartat

Esittävien taiteiden katsomo

Brändin rakentaminen

Nimi (nimikilpailu / muu keino)
Logo
Ilme, värit, typografia

Kuuapankki
Olemassa olevien kuvien keräys

Uusien kuvien hankinta

WEB/SOME
Facebook-tlli
Instagram-tili

Sisällöntuotanto Willi Karvia Oy:n kautta

Markkinointimateriaali (alustava)

Kesän tapahtumien koonti esitteeksi

yhteys matkaifu-

yhtiön ilmeeseen
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8 000,00 €
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2 000,00 €
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400,00 €

l 000,00 €
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Willi Karvia Oy

Verkkomainonta

Kotisivut

Sivustan kehittäminen

Some-tilit

Jatkuva sisällöntuotanto

Youtube

Kanavan luominen

Sisällöntuotanto

Hakukoneoptimointi

Tehokasia laaja kampanjointi

Yrittäjä-ja yhdistysyhteistyön rakentaminen

Malnontayhteistyö

Yhteistyökumppaneiden hankinta
Yhteistoiminnan kehittäminen

Mainonnan laadinta

Some-koulutusyrittäjille/yhdlstyksille

Palveluiden myynti yrittäjille/yhdlstyksille

Lehtimainokset ja mainoslehtiset

Aikakauslehdet, Sanomalehdet

Eri ryhmille kohdennettua mainontaa

Lehtijutut

Mainoslehtiset

FIyerit, lehtiset ym.

Messut

Messupaikan hinta

Messuosaston rakentaminen
Suunnittelu, toteutus

Messumateriaalit

yhteensä

2019 2019 2020
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2 000,00 €

20 000,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €

3 000,00 €

10 000,00 €

2 000,00

4 000,00

l 000,00

3 000,00

10 000,00 €

•II;'.

~i. 000.00

.' ooi),no

J. (100,00

3 000,00

10 000,00 €



WILLELÄ
"caravan-alue?
°maauimala?

MUSEO
"museoalueen

kehittäminen

ESITTÄVIEN TAITEIDEN
KATSOMO

0 tapahtumien järjestäminen
"tilojen vuokraus willi karviaoy

-matkailupalvelut-

MAJOITUS
•Loma-Raiso

•Mäki-Kortesmaa
•Hormasaari

•Hostelli
•Annen Taidekahvila

•ym

^1/1+^isi/n^rkki^öivi+i
•ko-H.siVM-i-
>l6h^le+
>W6S6M+

p^lv^p^te+i+

YRITYKSET

RUOKAPALVELUT
•Kyläkrouvi

•Talli
•Napoli

•Kyläkrouvi
•Annen Taidekahvila

•Pitopalvelut
•Nelis-Cafe

•ym

KAUPAL
•Pirni
•T&S

•Moon Karviasta
"Sale

•Lastula
•Rakennuspalvelu

•Käntynmäki
•ym

HYVINVOINTI
•Kuntoutukset

•Hierontapalvelut
•Kampaamot
•Hevostilat

•ym

TUOTTEET
tuotemyynnin kehittäminen

ja koordinoiminen

WlLLI KARVIA KARVIA DESIGN

TORRONALUE
myöhemmin mukaan?

KIRI
KOTISEUTUYHDIST^S

KARVIAN MATKAILU

YHDISTYKSET
JA SEURAT

,4H

F?
MARTAT

SEURAKUNNAT ? MUSIIKKITEATTERI
NUORISOSEURA MAATALOUSYHDIS^KSET

METSÄSTYSSEURAT KYLÄYHDISTYKSET

UA/RATAYHDISTYS TEATTERIYHDIS-TYS

YRITTÄJÄYHDISTYS 2^£

Jj^£ ?
Geopark-yhteistyö



KEHITTÄMISHANKE OSANA WILLI KARVIA OY:N RAHOITUSTA

HANKEKULUT 2017

WILLI KARVIA OY:N RAHOITUS ILMAN HANKETTA

2021 • YHTIÖN KULUT 2017

Henkilöstö
Markkinointi

Hallinto

Matkakulut

Tietokoneet

Muut palkkamenot

Tarvikkeet

OLEVAT KULUT

Kiinteistöt 25 000

Markkinointi (hankkeeseen

KULUT YHT. 25 000

60000
15000

5000

3000
1500
8000
6000

välisumma 98 500

25 000 25 000

soveltumatc 15 000

25000 138500

2019 kulut yhteensä, mikäli hankerahoitus toteutuu

toteutunut 80 % rahoitus

toteutunut 70 % rahoitus

59700

69550

60000
10000

5000
1000

1500

77500

25000

102 500

60000
10000
5000

1000
1500

77500

25000

102 500

Henkilöstö
Markkinointi

Hallinto

Matkakulut

Tietokoneet

välisumma

3LEVAT KULUT

Kiinteistöt 25 000 25 000

Brändimarkkinointi

KULUT YHT. 25 000 25 000

(20% hankekuluista + kiinteistökulut + hankkeeseen soveltumattomat

(30% hankekuluista + kiinteistökulut + hankkeeseen soveltumattomat

60000
10000

5000
1000
1500

77500

25000
20000

60000
10000

5000

1000
1500

77500

25000

122500 102500

markkinointikulut)

markkinointikulut)

60000
10000

5000
1000

1500

77500

25000

102 500

Hankekulut = kehittämishankkeen sisältöön kuuluvia kuluja. Yhtiön kulut = Willi Karvia Oy:n toiminnan aiheuttamat kulut

Henkilöstö = Willi Karvia Oy:n työntekijä; palkkakulu noin 3300€/kk + sivukulut

Markkinointi = yhtiön markkinointi-, brändäysja mainontakulut; kehittämishankkeeseen ei voi sisällyttää kaikkia markkinoinnin kuluja

Hallinto = yhtiön kirjanpito, hallituksen palkkiot ym.

Matkakulut = yhtiön työntekijän sekä muiden toimijoiden matkakulut

Tietokoneet = yhtiön työntekijän tietokone, ohjelmistot, puhelin ja muut työvälineet (osa leasing)

Muut palkkamenot = yhtiön ensimmäisen vuoden toimintaan liittyvien ohjaajien ja asiantuntijoiden palkkakulut

Tarvikkeet = kehittämishankkeen osa-alueiden rakennusmateriaalit

Olevat kulut = kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuvat kulut ym kulut, jotka säilyvät ilman yhtiön perustamistakin

Kiinteistöt = yhtiön hallinnoimiin kiinteistöihin (Jokipirtti, Tarroja Kantin koulu) kohdistuvat ylläpitokustannukset

Brändimarkkinointi = Willi Karvia Oy:n brändin luominen ja markkinoinnin ne osuudet, joita ei voi sisällyttää kehittämishankkeeseen



KEHITTÄMISHANKE OSANA WILLI KARVIA OY:N RAHOITUSTA
VUOSI 2019:

Mikäli hanke ei toteudu, kehittämishankkeen

mukaisesta rahoituslaskelmasta aiheutuva lisäkulu

olevien kulujen lisäksi: 93 590

Kehittämishankkeen toteutuessa 80%

rahoitusosuudella yhtiölle aiheutuvaksi lisäkuluksi

jää 20% hankekuluista 19 700

Kehittämishankkeen toteutuessa 70%

rahoitusosuudella yhtiölle aiheutuvaksi lisäkuluksi

jää 30% 29 550

WILLI KARVIA OY:N RAHOITUS ILMAN HANKETTA
VUOSI 2019:

Mikäli hankepäätös on kielteinen, yhtiön

toiminnasta aiheutuvat lisäkulut ovat:
77500

KIINTEISTÖJEN LIIKEVAIHTO 2017-2018 SEKÄ KARKEA ARVIO SAAVUTETTAVASTA LIIKEVAIHDOSTA VUOSINA 2019-2021

KATSOMO
JOKIPIRTTI

TORRO

KOULU

yhteensä

2017

2641

1444

4085

2018

2641

1444

4085

2019

6300
6450

2775
4350

19875

2020

10000
8000
4000
5000

27000

2021

18000
8000
4000

5000
35000
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WlLLI KARVIA OY

Yrityksen nimi ja yhteystiedot:

Yrityksen omistaja:

Yrityksen johto:

Yhteyshenkilö:

Y-tunnus:

Yrityksen perustamispäivä:

Osakepääoma:

Toimitilat:

Willi Karvia Oy

Kylä-Karviantie 17

39930 Karvia

Karvian kunta

Hallitus 7 hlö

Tarja Hosiasluoma, kunnanjohtaja

0400 221 900



l. TOIMINTA-AJATUS JA LIIKEIDEA

Willi Karvia Oy: n toimialana on matkailu-, elämys- ja kulttuuripalveluiden
tuottaminen ja kehittäminen. Willi Karvia Oy toimii eri palveluntarjoajien
tuotteiden kokoajana ja markkinoijana, täydentäen omilla tuotteillaan
palveluvalikoimaa kunnan alueella.

Karvian kunnan omistaman matkailuyhtiön toiminta-ajatuksena on luoda toimiva, hyvin
palveleva toimintaympäristö kulttuuri-, luonto- ja muulle matkailulle. Tavoitteena on luoda
toimiva liiketoimintaympäristö kunnan yrityksille, yhdistyksille ja muille toimijoille näiden
palvelujen tuottamiselle tuloksekasta liiketoimintaa varten. Samalla kunta markkinoi palveluja
valitun strategian ja sopivien medioiden avulla. Toimintaa tehdään pitkäjänteisesti, käyttäen
apuna hanketoimintaa, alan ammattilaisten palveluja sekä kunnan omia voimavaroja.

VVilli Karvia Oy tuottaa monipuolisesti palveluja matkailuelinkeinon, leiritoiminnan
järjestämisen sekä ohjelmapalveluiden ja majoituksen välitystoiminnan harjoittamisen
kehittämiseksi. Toimintaansa varten yritys hallinnoi ja ylläpitää leirintä- ja virkistysalueita sekä
muita matkailua palvelevia laitoksia. Yhtiö toimii yhteistyössä palveluja myyvien yksityisten
toimijoiden kanssa, täydentäen palveluntarjontaa toimialalla sekä edistäen paikallisten
yksityisyritysten ja yhdistysten tarjoamien palveluiden markkinointia ja tehostaen niiden
palveluntuotantoa.

Yrityksen käytännön toimintaa pyörittämään ja kehittämään palkataan yksi työntekijä, jonka
tehtävänä ensimmäisenä vuonna on saattaa Willi Karvia Oy:n toiminta alulle ja luoda hyvät
toimintaedellytykset tulevaa varten. Tulevaisuudessa työntekijän työpanosta voidaan myydä
paikallisten yritysten ja yhdistysten yksittäisten matkailupalveluiden ja -tuotteiden myynnin
kehittämiseen ja muihin toimiin.

Yrityksen kotipaikka on Karviassa. Yrityksen tuottamista palveluista osaa kohdennetaan
lähiseutujen päivämatkailijoille, mutta erityisesti majoitusta sisältäviä palvelu paketteja
kohdennetaan paitsi kotimaan matkailijoille, myös kauempaa EU:n sisältä ja ulkopuolelta
tuleville matkaajille.

YRITYKSEN HALLINNOIMA OMAISUUS

Yritys saa hallintaansa kunnan omistuksessa olevia majoitukseen, matkailuun ja
tapahtumatuotantoon liittyviä kiinteistöjä, joiden palveluntarjonnan, tilankäytön ja ylläpidon
tuotoista ja kuluista yritys vastaa kunkin kiinteistön kohdalta erikseen luodun suunnitelman
mukaisesti. Yrityksen hallintaan siirtyvät seuraavat kiinteistöt:

• Esittävien taiteiden katsomo
o valmistuu 2018-2019 talvella, avajaiset toukokuussa 2019
o soveltuu laajasti erilaisten näyttämötaiteiden käyttöön, lisäksi moniin muihin

tilaisuuksiin
o erikoinen ulkomuoto ja huoliteltu yleisilme tekee pelkästä miljööstä

houkuttelevan matkailukohteen
• Kantin koulu

o entinen koulu muutetaan majoitus- ja ruokailukäyttöön vuoden 2019 aikana
o soveltuu leirimatkailuun, vuokrataan koko koulun kokonaisuutena

• Joki pirtti
o majoitus- ja kokouskohde Kantissa, katsomon ja koulun lähimaastossa
o soveltuu erilaisiin kokouksiin, perhematkailuun ja pienten juhlatilaisuuksien

järjestämiseen, varustettu saunalla ja pesutiloilla



• VVillelän alue
o Kirkkojärven rannalla sijaitseva nykyinen matkaparkki, eli pienimuotoinen

caravan-alue ilman palveluita
• alueen kehittämisen suunnittelu käynnissä

• Tarran alue
o harrastekeskus, jossa JM-ajorata, ratsastuskenttä, päärakennus ja rakenteilla

oleva JM-harrastajien huoltorakennus
o päärakennus soveltuu juhlien ja kokousten järjestämiseen, varustettu saunalla

ja pesutiloilla
o alueen tehokkaampaa käyttöä ja uudenlaisia toimintamahdollisuuksia

suunnitellaan

Lisäksi yritys hallinnoi karvialaista syntyperää olevia tuotteita, joita tuotetaan kahden eri
tuotemerkin alla.

iVf/ff Ksirw
VVilli Karvia on jo jalansijaa saanut tuotemerkki, jonka alle sopii
erilaiset matkamuistot, tekstiilit ja arkisemmat käyttöesineet,
myös huumoria sisältävät tuotteet.

Karvia Design taas on uudempi, vielä kehitteillä oleva
tuotemerkki, joka kokoaa yhteen karvialaisten kädentaitajien ja
ammattiosaajien harkiten valittuja, erityisen laadukkaita ja
arvokkaampia tuotteita.

KANTIN KOULU
°leirimatkailu

'teatteriruokailut
0 kokoukset
'tilaisuudet

JOKIPIRHI
0 teirimatkailu

°perhematkailu
"juhlat

° kokoukset

WILLELÄNALUE
° caravan-alue?

°maauimata?

ESITTÄVIEN TAITEIDEN
KATSOMO

° tapahtumien järjestäminen
'tilojen vuokraus

willi karvia oy
^-matkailupalvelut-^

^+6is.i^rkkmoin+i
&y My^p^te+i+
•VH6SSM+

MAJOITUS

YRITYKSET

TORRONALUE
° kokoukset

°jm-ajot
"hevosurheilu
°lisätoiminnot?

TUOTTEET
° tuotemyynnin kehittäminen

ja koordinoiminen

WtLLI KARVIA KARVIA DESIGN

RUOKAPALVELUT

KAUPALLISET
NÄHTÄVYYDET

HYVINVOINTI

-YHDISTYKSET
JA SEURAT

URHEILUSEURAT KYLÄYHDISTYKSET

PAIKALLISTUNTEMUS MAATALOUSYHDISnKSET

SEURAKUNNAT NÄYTTÄMÖTAITEET

METSÄSTYSSEURAT

Geopark-yhteistyö



Lisäksi yhtiö huolehtii Kan/ian Ulkomuseoalueen kehittämisestä kutsuvaksi matkailukohteeksi.
Yhtiö vastaa ulkomuseoalueen elävöittämisestä erilaisten näyttelyiden ja tapahtumien avulla.
Tulevaksi kesäksi suunnitteilla on ITE-taiteen hyödyntäminen myös museoalueella.

Visio

Karvian kunta tuottaa Willi Karvia Oy - matkailuyhtiönsä kautta matkailun kehittämisohjelman,
jota toteuttamalla pyritään saamaan kunnassa matkailupalveluja tuottaville yrityksille kävijöitä
ja asiakkaita. Luotava infra palveluineen ja tuotantomahdollisuuksineen on yritysten,
yhdistysten ja kunnan käytössä.

Viiden vuoden kuluttua Karvia on tunnettu kulttuurin, luonnon ja muun
kotimaan matkailun kohteena^ joka osana Geopark - matkailukokonaisuutta
on avannut ovet myös ulkomaisille matkailijoille. Kuntaan on syntynyt uusia
alan yrityksiä ja uusia matkailutuotteita.

Viiden vuoden kuluttua matkailuyhtiön käyttökustannukset pystytään
kattamaan yrityksen tuotoilla. Viiden vuoden kuluttua yrityksen toiminnalla
pystytään tuomaan toimeentulo kahdelle työntekijälle.



2. MAHDOLLISUUDET MARKKINOILLA

YRITYKSEN ASIAKKAAT

• Luontomatkailijat
o Luontomatkailun suosio on kasvamassa kaikissa ikäryhmissä ja perhemuodoissa

niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin matkailijoiden keskuudessa.
o Koskematon suoluonto Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuistossa, metsien

keskelle rakennetut luontopolut ja lenkkeilyreitit Alkkianvuorella ja kunnan
muissa osissa sekä vesistöt koskineen ovat saavutettavissa lyhyen matkan
etäisyydellä palveluista, reitit ovat pääosin helposti kuljettavia päiväreittejä.

o Luontomatkailijoiden määrän yrityksen toiminta-alueella voidaan arvioida olevan
tuhansia vuosittain.

o Luontomatkailuun liittyen pystytään kehittämään yhteistyössä paikallisten
yhdistysten ja yritysten kanssa palvelupaketteja, joihin liittyy esim. opastetut
retket, ruokailu erämaassa tai ravintolassa sekä majoituspalvelut lähellä luontoa.

o Luontomatkailu houkuttelee kävijöitä ulkomaita myöden, ja Geopark - statuksen
saatuaan alueen luonnon ainutlaatuisuus tunnetaan entistä laajemmalla.

• Kulttuuri- ja tapahtumamatkailijat
o Kulttuuripitäjänä tunnettu pieni kunta houkuttelee kulttuurimatkailijoita

monipuolisella, omaleimaisella kulttuuritarjonnalla ja toimivilla puitteilla.
o Valmistuva esittävien taiteiden katsomo tarjoaa esiintymistilan musiikille,

teatterille ja muille näyttämötaiteille sekä tapahtumille.
o Yhteistyö paikallisten yrittäjien ja yhdistysten kanssa parantaa

toimintamahdollisuuksia molemmissa yrityksissä.
o Kulttuurimatkailijoiden määrä voi vuosittain olla kymmeniä tuhansia.
o Kulttuurimatkailun tuotto kertyy mm. lipputuloista ja oheistuotemyynnistä.

• Leirimatkailu
o teatteriin ja muihin taiteisiin liittyviä leirejä on houkutteleva järjestää siellä,

missä harjoittelu, esiintyminen ja majoitus voidaan yhdistää kokonaisuudeksi
o lähellä sijaitseva luonto ja sijainti rauhallisessa maastossa antaa yrityksen

tarjoamille majoituskohteille kilpailuedun muihin leiripaikkoihin nähden, mutta ei
vaikeuta muiden paikallisten majoituspalveluiden tarjoajien toimintaa, koska
käyttäjäryhmät eroavat toisistaan.

o leirimatkailun voi houkutella satoja kävijöitä vuosittain
• Muistomatkailijat

o entisen varavankilan sekä neuvostosotavankien hautausmaan alue ovat
muistomerkkejä, jotka houkuttelevat vuosittain satoja matkailijoita

o alueen matkailijoille voidaan järjestää opastettuja retkiä
o muistomatkailijoita alueelle voidaan odottaa vuosittain satoja

• Paikalliset yrittäjät
o paikallisten yrittäjien ja yrittäjäyhdistyksen kanssa kehitetään yhteistyötä, jonka

kautta yrittäjät voivat ostaa matkailuyhtiön työntekijän palveluita omien
tuotteidensa ja toimintojensa kehittämiseen, myymiseen ja mainostamiseen

• Geopark-yhteistyökunnat
o VVilli Karvia oy voi toimia yhtenä markkinointikanavana muidenkin Geopark-

kuntien tuotteiden ja palveluiden osalta
• Tuotemyynti

o Yhtiön hallinnoimia tuotteita voidaan myydä laajasti matkailijoille, jotka
saapuvat eri kohteisiin tai tapahtumiin

o tuotemyyntiä pystytään kohdentamaan tapahtumien luonteen mukaan



KlLPAILUA-ANALYYSI

Karvian kunnan omistama matkailuyhtiö ei kilpaile avoimilla markkinoilla. Se luo infraa ja
mahdollisuuksia yrittäjyydelle ja yrityksille, sekä markkinoi kuntaa ja sen matkailua sopivalla
strategialla ja budjetilla. Willi Karvia Oy pyrkii tukemaan ja täydentämään alan toimijoiden
liiketoimintaa kunnassa.

Sen sijaan muut Suomessa sijaitsevat matkailu- ja luontokohteet voi nähdä Willi Karvia Oy: n
kilpailijoina.

Naapurikunnissa tai lähialueilla tapahtuvaa vastaavaa matkailu-ja elämystoimintaa ei voida
suoraan pitää kilpailijana, vaan toiminnan vahvistajana. Pitkän matkan matkailijat viipyvät
samalla alueella pitempään, kun voidaan tarjota monipuolista toimintaa lyhyen välimatkan
sisällä.



3. MYYNNIN JA MARKKINOINNIN SUUNNITELMA

MARKKINOINTIVIESTINTÄ

VVilli Karvia Oy kehittää markkinointisuunnitelman toiminnalleen ja tarvittaessa ostaa apua
mainontaan ja markkinointiin erikoistuneelta yritykseltä. Markkinointia kehitetään ja
suoritetaan itse mahdollisimman monipuolisesti eri medioiden kautta: lehtijutut, sosiaalinen
media, messut ja markkinat.

Markkinointia kohdennetaan vuodenaikojen mukaan:

• Syys- ja talvikaudella tuodaan medioissa esiin edellisen kauden onnistumisia ja tulevan
kauden suunnittelua sekä markkinoidaan aktiivisesti messuilla, otetaan suora yhteys
tapahtumanjärjestäjiin ja yhdistyksiin sekä mahdollisiin muihin asiakkaisiin sekä
koulutetaan paikallisia yrittäjiä

• Kevätkaudella tuodaan esiin tulevan kauden tapahtumia, erityispiirteitä, teemoja ja
koulutuksia

• Kesäkaudella pidetään huolta käynnissä olevien tapahtumien näkyvyydestä erityisesti
sosiaalisessa mediassa

Suhteita mediaan ylläpidetään tekemällä juttuja paikallislehtiin ja ehdottamalla juttuaiheita
valtamedioihin. Tapahtumiin kutsutaan toimittajia, niin perinteisen lehdistön kuin blogi- ja
muun somemaailman edustajia.

Yhtiön tuotteita tuodaan esiin matkailu-ja kulttuurialan eri julkaisuissa mahdollisuuksien
mukaan.

Sosiaalisen median hyödyntäminen aloitetaan mahdollisimman pian luomalla Willi Karvia Oy: n
Facebook-sivut, päivittämällä VVillin Karvian verkkosivut ja luomalla tili Instagramiin. Paikallisia
yrittäjiä, yhdistyksiä ja muita yhteistyökumppaneita opetetaan käyttämään sosiaalista mediaa
ja #-tunnuksia.

Kotimaassa järjestettäville (matkailu)messuille osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

Yhtiön ja sen osa-alueiden toiminnan edistämiseksi markkinointi on aloitettava
mahdollisuuksien mukaan välittömästi.

Alustava markkinointisuunnitelma on liiketoimintasuunnitelman liitteenä.
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MYYNTITYÖ

Willi Karvia Oy myy palvelujaan itse ja yhteistyössä alueen matkailutoimijoiden kanssa.
Parhaat myyntikuukaudet ryhmämajoitus- ja kulttuuritiloille ovat talvella ja keväällä,
toiminnan ympärille muodostuvia oheispalveluja, kuten ruoka-ja majoituspalveluja, myydään
eniten sesongin aikana kesällä.

Yrityksen ylläpitämien kiinteistöjen myynti matkailukäyttöön pitää sisällään seuraavia
erityispiirteitä myynnin ja hinnoittelun suhteen:

ESITTÄVIEN TAITEIDEN KATSOMO

• Hinnoitteluperusteena 7% osuus lipputuloista

KANTIN KOULU

• Hinnoittelupemsteena vuorokausihinta koulurakennuksen vuokraamisesta

JOKIPIRTTI

• Hinnoitteluperusteena vuorokausi- tai muu käyttöaikahinnoittelu

WlLLELÄNALUE

• Hinnoittelua selvitetään alueen toimintojen kehittämisen yhteydessä

TORRON ALUE

• Hinnoitteluperusteena vuorokausi- tai muu käyttöaikahinnoittelu

MATKAILUUN LIITTYVÄT TUOTTEET

• Hinnoittelu tuotekohtaisesti tuotteen suunnittelija, tuottajan ja/tai suunnitteluryhmän
laatimien periaatteiden mukaisesti

• Yksityisten tuottajien valmistamia ja/tai suunnittelemia karvialaisia tuotteita.
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4. TUOTEKEHITYSSUUNNITELMA

Matkailupalveluiden suunnittelu tapahtuu kunnan matkailuyhtiön toimijoiden, kunnan
viranhaltijoiden ja paikallisten yritysten ja yhdistysten yhteistyönä. Yhtiö kehittää matkailuun
liittyviä palveluita ja matkamuistoja ym. Matkailupalvelut voivat olla esimerkiksi yksittäisiä
retkiä, majoitustoimintaa tai aktiviteetteja alueella tai palvelupaketteja, joihin sisältyy
useammaksi päiväksi useampia käyntikohteita ja niihin liittyvää toimintaa. Yhtiö kehitteleejo
tulevalle toimintakaudelle 4-10 Willi Karvia - tuotetta, joita myy mm. tapahtumissa, Moon
Karviasta - liikkeessä ja mahdollisesti myöhemmin verkkokaupassa. Tuotteiden kehittämisessä
ja valmistuksessa pyritään hyödyntämään lähiseudun yrityksien ja yhdistyksien palveluita.

Kunta voi yhtiön kautta järjestää erilaisia koulutuksia ja ideointipäiviä, jossa eri toimijoiden
vahvuuksia ja toimintamahdollisuuksia voidaan selvittää ja yhdistää muiden toimijoiden
osaamiseen. Yhtiö kannustaa alueen toimijoita yhteistyöhön ja yhteismarkkinointiin.

Yritykset ja yhdistykset voivat avoimesti lähestyä matkailupalvelua uusien tuotteiden ja
palvelujen kehittämiseksi.
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5. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Kunnan omistaman matkailuyhtiön toimintaa ohjaamaan, kehittämään ja johtamaan palkataan
yksi henkilö. Kunnan henkilökunta tukee palkatun henkilön työtä auttamalla asiantuntijuutta ja
paikallistuntemusta vaativissa tehtävissä.

Palkattavan henkilön ensimmäisen vuoden palkkaukseen tullaan hakemaan hankeavustusta
kehittämishankkeen yhteydessä. Ensimmäisenä toimintavuonna työntekijän tehtäviin kuuluu
pohjan luominen yhtiön toiminnalle ja toimintamallien kehittäminen. Tavoitteena on, että
yhtiön palveluksessa voisi olla yksi henkilö myös hankeajan päätyttyä. Mahdollista on, että
tulevaisuudessa työntekijän työpanoksesta osaa myydään paikallisten yhdistysten tai yritysten
matkailupalveluiden ja -tuotteiden kehittämiseen.
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6. TOIMINNAN TALOUS

VVilli Karvia Oy:n toiminnan käynnistäminen rahoitetaan osittain hanketuella. Kyseinen
kehittämishanke on kestoltaan 1,5 vuotta, jonka jälkeen yhtiölle on luotu toimintamalli, jonka
avulla yhtiön on mahdollista tuottaa oman toimintansa rahoitus.

Yhtiön taloudellisena tavoitteena on pitkällä aikavälillä maksimoida kunnan omistamista
kiinteistöistä saatavat tulot kasvattamatta merkittävästi niiden ylläpitoon liittyviä kustannuksia
nykyisestä. Toiminnasta saatava taloudellinen hyöty ei näy suoranaisesti yhtiön tuloksessa,
mutta kertyy alueen hyväksi kasvaneina verotuloina, lisääntyneenä matkailuna alueella sekä
kasvaneena työllisyytenä uusien työpaikkojen ja majoitus- ja ruokapalvelujen yritysten
syntymisen myötä. Lisääntynyt matkailijamäärä alueella luo mahdollisuuksia uusille ja jo
toimiville lähiruoka- ja käsityöyrittäjille.

Kiinteistöjen vuokrauksesta saatavien tulojen lisäksi yhtiö myy VVilli Karvia -tuotteita, jota
kautta yhtiö saa lisätuloja. Varsinaisten vuokraus- ja myyntitulojen lisäksi yhtiön tavoitteena
on luoda tuloja yhtiön koko sidosryhmälle. Willi Karvia Oy kehittää alueen yhdistysten ja
yritysten toimintamahdollisuuksia kasvattamalla alueen matkailijoiden kävijämäärää luomalla
tapahtumia ja antamalla lisämahdollisuuksia palveluiden tuottamiseksi.

Liiketoimintasuunnitelman liitteenä on selvitys liikevaihto-ja tuotto-oletuksista.
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7. TOIMINNAN RISKIT JA NIIHIN VASTAAMINEN

Kuten kaikkeen yritystoimintaan, myös perustettavan matkailuyhtiön toimintaan liittyy riskejä.
Tunnistamalla riskit voidaan niihin varautua ja minimoida niiden vaikutukset. VVilli Karvia Oy:n
toimintaan liittyvinä riskeinä pidetään seuraavia:

HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SITOUTUMINEN

VVilli Karvia Oy:n hallitus vastaa yhtiön toiminnasta ja henkilöstövalinnoista. Hallitukseen
valittavilta henkilöiltä vaaditaan sitoutumista yhtiön toiminnan kehittämiseen ja valvontaan.
Hallitukseen kootaan henkilöitä, joilla on laaja ymmärrys niin kulttuurin, matkailun kuin
yritystoiminnankin aloilta.

VVilli Karvia Oy: n tuloksellisen toiminnan tavoittelu on pitkälti yhtiöön palkattavan henkilön
vastuulla. Henkilön osaamisella ja innovatiivisuudella on erittäin merkittävä vaikutus yrityksen
toiminnan kannattavuuteen ja toiminnan kehittymiseen. Onnistunut rekrytointi on koko
yrityksen toiminnan avain.

Palkatun henkilön lisäksi kunnan viranhaltijat ja muu henkilöstö on onnistuttava sitouttamaan
toiminnan kehittämiseen ja auttamaan omalla osaamisalueellaan yhtiön toiminnassa.

TAPAHTUMIEN JA PALVELUIDEN MARKKINOINTI

Karvian kunnan matkailupalveluiden kehittäminen on tiiviisti yhteydessä erilaisten tapahtumien
ja palveluiden markkinoinnin onnistumiseen. Markkinoilla on pystyttävä erottumaan
kilpailijoista ja luotava oikeanlaisia lähestymistapoja erilaisten matkailijaryhmien
lähestymiseen.

Markkinoinnin onnistumismahdollisuuksien parantamiseksi yrityksen ilmeen ja
markkinointikanavien suunnitteluun hankitaan ostopalveluna apua tämänkaltaisen toiminnan
suunnitteluun erikoistuneelta mainostoimistolta.

PAIKALLISTEN YRITYSTEN JA YHDISTYSTEN SITOUTUMINEN YHTEISTOIMINTAAN

Karvian kunnassa toimivat yritykset ja yhdistykset, jotka tarjoavat matkailuun liittyviä
palveluita, pyritään saamaan yhteistyöhön kunnan matkailuyrityksen kanssa. Matkailijan etu
on, mikäli hän löytää yhdestä paikasta kaikki kunnassa tarjolla olevat palvelut ja pystyy
suunnittelemaan matkansa kokonaisuutena. Yhteistoiminnan kautta erilaisten palvelujen
tarjoaminen helpottuu ja matkan suuntaaminen kuntaan on todennäköisempää, kun
valinnanvaraa on niin majoituksen ja tekemisen suhteen.

Willi Karvia Oy on paikallisten yritysten j a yhdistysten yhteistyökumppani, ei kilpailija.



Witli Karvia Oy:n

YHTIÖJÄRJESTYS

1§ Yhtiön toiminimi on Willi Karvia Oy ja kotipaikka

on Karvian kunta.

2§ Matkailuelinkeinon, leiritoiminnan, safaritoiminnan,

ohjelmapalveluidenja majoituksen ja majoitus välitystoiminnan

harjoittaminen. Toimintaansa varten yhtiö omistaa ja ylläpitää

leirintä-, majoitus-ja virkistysalueita sekä muita matkailua

palvelevia toimintoja. Yhtiö markkinoi ja koordinoi matkailupalveluja.

3§ Yhtiön vähimmäispääoma on 500.000 euroa ja enimmäispääoma

2000.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa

tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4§ Osakkeiden nimellisarvo on 10.00 euroa.

5§ Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi 7 varsinaisen

yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun neljä jäsentä on paikalla.

Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

keskuudestaan vuodeksi kerrallaan. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi

olla hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen tehtävänä on:

- toteuttaa yhtiökokouksen päätökset

- ottaa ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja ja päättää hänen

palkkaeduistaan

- vastata siitä, että yhtiön taloutta ja kirjanpitoa hoidetaan

asianmukaisesti sekä laatia vuosittain tilinpäätös ja

toimintakertomus edellisen tilikauden toiminnasta

- valvoa ja ohjata muutoinkin yrityksen hallintoa ja

liiketoimintaa.

6§ Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin ja

hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai ne

henkilöt, jotka hallitus siihen valtuuttaa.



7§ Yhtiön tilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö, joka valitaan

valtuustokaudeksi.

8§ Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on toimitettava

tilikauden päättymistä seuraavan huhtikuun loppuun mennessä

tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään

kahta viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

Tilintarkastajan mahdollisista muistutuksista antakoon hallitus kirjallisen selostuksensa

yhtiökokoukselle.

9§ Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen

määräämänä aikana kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen

yhtiökokous pidetään, kun hallitus niin päättää tai se

lain mukaan on pidettävä.

10§ Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

l. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja

toimintakertomuksen;

2. tilintarkastuskertomus

päätettävä;

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja

toimitusjohtajalle;

5. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta;

6. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai

tappio antaa aihetta;

7. Valittava hallituksen jäsenet sekä tilintarkastusyhteisö

8.Käsiteltävä muut asiat, jotka osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan

kuuluvat varsinaiselle yhtiökokoukselle.

ll§Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan vähintään viikkoa ennen osakkeenomistajille.



KTJ KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 9.11.2018

Rekisteriyksikkö 230-405-8-93 HAKAVAINIO
Sivu 1 (1)

s@ä

täkekiat

^1
^ l.
,nWj(,täv-^

^FR^appolanl
7o<

>t\

7
-̂tei^i

^)umM,<

M. i ,
^^T2

1'^
^

M.t^--Wq^!kyi3'

<^9
kf-'r

p^-
tdW(

^

(ylä

'(
<,

^
^iuSstö;^

tela- j^
:/??'
Vn^y.

ft'-1'

'IAAr'

1£A%

uo.^län!i-^

l-M^st
-\\\^

Kiinteistötunnus:
Nimi:
Rekisteriyksikkölaji:
Kunta:
Palstojen lukumäärä:

230-405-8-93

HAKAVAINIO
Tila
Karvia (230)
1

Rekisteriyksikön alueella on asemakaava.

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 9.11.2018.

Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia.
Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää

toimitusasiakirjoista ja maastosta. Rekisteritiedoista katso tarkemmin

www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.

6897077

Koordinaatisto: ETRS-TM35FIN

3 Taustakartta on viitteellinen.

Kartat ©MML, kunnat
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KIINTEISTÖREKISTERIOTE 9.11.2018
Rekisteriyksikkö 230-405-8-93 HAKAVAINIO

Sivu 1 (2)

Kiinteistötunnus:

Nimi:

Rekisteriyksikkölaji:

Kunta:

Arkistoviite:

230-405-8-93

HAKAVAINIO
Tila
Karvia (230)
2:189-

Rekisteröintipvm:

Kokonaispinta-ala:

Maapinta-ala:

Palstojen lukumäärä:

3.9.1970
1,6790 ha
1,6790 ha
1

Muodostumistiedot

Kiinteistötoimitus tai viranomaispäätös:

Lohkominen Rekisteröintipvm: 3.9.1970

Rekisteriyksiköt ja määräalat, joista tämä rekisteriyksikkö on muodostunut:

Rekisteriyksiköstä:

230-405-8-71 MÄKIERKKILÄ

Muodostumishetken pinta-ala yhteensä (ha):

Maapinta-ala

(ha)
1,7950

1,7950

Erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet

Kaavat ja rakennuskiellot

1) Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) (230-131075§92)
Vahvistamispvm: 14.10.1976 Voimaantulopvm: 14.10.1976

Kaavan arkistotunnus:

230R761

Rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset

Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin

1)

2)

3)

4)

5)

Yhteinen

Yhteinen

Yhteinen

Yhteinen

Yhteinen

vesialue 230-405-876-1 Kirkonkylän vesialueet

maa-alue 230-405-878-10 Sannanottopaikka

maa-alue 230-405-878-11 Sannanottopaikka

maa-alue 230-405-878-12 Rahkanottopaikka

maa-alue 230-405-878-13 Ruoppamaa

Rekisteröintipvm: 7.11.2000

Osuuden suuruus: 0,002600 /

Rekisteröintipvm: 14.12.2000

Osuuden suuruus: 0,002600 /

Rekisteröintipvm: 14.12.2000

Osuuden suuruus: 0,002600 /

Rekisteröintipvm: 20.12.2000

Osuuden suuruus: 0,002600 /

Rekisteröintipvm: 20.12.2000

Osuuden suuruus: 0,002600 /

2

o

o

o

o

,083400

,500000

,155600

,155600

,250000

Kiinteistötoimitukset ja viranomaispäätökset

1) Yleistietoimitus
Arkistoviite: 2:229-

Maapinta-alan muutos: -0,1160 ha

2) Rajankäynti
Arkistoviite: MMLm/15611/33/2011

Rekisteröintipvm: 12.6.1975

Rekisteröintipvm:4.1.2013
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Rekisteriyksikkö 230-405-8-93 HAKAVAINIO

Muita tietoja

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 9.11.2018.

Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita Ja epätarkkuuksia.
Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.


