Business of Literature Zones
(Blitz)

Project partnership:
7 partners
2 associated partners

Hankkeen tekniset tiedot – Technical Information

- Projektin kesto: 36 kuukautta ajalla
1.10.2018 - 30.9.2021

- Duration: 36 months (1st October
2018 – 30th September 2021)

- Rahoitus Northern Periphery and
Arctic Programme (NPA) ja
kansallinen rahoitus
- Koko hankkeen budjetti
lähes 2 miljoonaa €
- Kainuun liitto 295 000 €
- Kajaanin ammattikorkeakoulu
273 000 €

- Funding from Northern Periphery
and Arctic Programme (NPA) +
national funding
- Budget for the whole
partnership ca. 2 million €
- Regional Council of Kainuu
295 000 €
- Kajaanin University of Applied
Sciences 273 000 €

Projektin tavoite – Aim of the Project
Projektin tavoitteena on kasvattaa
yrittäjyyttä ja pk-yritysten pääsyä
paikallisten markkinoiden ulkopuolelle
kehittämällä ja markkinoimalla
kirjallisuusmatkailutuotteita NPA alueella.
PK -yrityksille luodaan paremmat
valmiudet toimia paikallisten
markkinoiden ulkopuolella lisäämällä
tietoisuutta, parantamalla näkyvyyttä ja
muuttamalla asenteita kirjallisuusmatkailuun taloudellisena tekijänä NPA alueella.

The project aims to “grow
entrepreneurship and SME reach beyond
local markets by developing and
marketing literary tourism products”
across the NPA region.
The project will ensure the enhanced
capacity of SMEs to act beyond local
markets through increased awareness,
enhanced visibility and changed attitudes
towards the Literary Tourism sector as an
economic driver within the NPA region.

Hankkeen valmistelu Kainuussa –
Preparing for the Project in Kainuu
Kainuun liitto kartoitti kiinnostusta ja
kutsui toimijat ideoimaan
 The Regional Council of Kainuu
mapped the interest of literary
actors and invited them to participate
Kainuun liitto ja KAMK valmistelivat omat
osuutensa hakemukseen
 Regional Council of Kainuu and KAMK
prepared their own goals and
responsibilities
Kainuun liitto osallistuu hankkeen eri
työpaketteihin
 Regional Council of Kainuu
participates all the project WP’s

Työpaketit – Work Packages
M1. Hankkeen hallinnointi / Management
Vastuullinen partneri/ Responsible partner: Irish Central Border Area Network (ICBAN)
T1. Kirjallisuusmatkailun mallin kehittäminen ja testaaminen / Literary Tourism Development
framework testing and model development
Vastuullinen partneri/ Responsible partner: Arts Over Borders
Kainuussa: Digitaalisen verkostoitumisen malli/ In Kainuu: Digital networking model
T2. Pk-yritysten kehittämisohjelma / SME Development Programme
Vastuullinen partneri/ Responsible partner: Western Development Commission
T3. Digitaalisen alustan kehittäminen / Creation of digital platform / app to capture and increase
visibility of literary tourism products / services / sites and related digital resources
Vastuullinen partneri/ Responsible partner: Kajaanin ammattikorkeakoulu/ KAMK
T4. Kirjallisuusmatkailun kehittämisoppaan laatiminen pk-yrityksille
/ Development of Tranformative Guide for SMEs in Literary Touris
Vastuullinen partneri/ Responsible partner: Lapin ammattikorkeakoulu/ Lapland UAS
C1. Viestintä / Communication
Vastuullinen partneri/ Responsible partner: Western Development Commission

Kainuussa innostuttu kirjallisuusmatkailusta –
Kainuu Organising to Develop Literature Tourism
Jo toimintaan osallistuneita tahoja:
Juminkeko säätiö
Eino Leino –seura
Eino Leino –talon säätiö
Elias Lönnrot –seura
Isa Asp –seura
Ilmari Kianto -seura
Veikko Huovinen -seura
Suomussalmen kunta
Kainuun kirjailijat
Kajaanin matkailuoppaat
Kainuun yrittäjät
Kainuun Etu Oy
Elävä Kainuu LEADER
Oulujärvi LEADER

Toimijoilla kiinnostusta tuotteiden
kehittämiseen - yrityksiä tarvitaan mukaan!

Already Participating in Some Form:
Juminkeko Foundation
Eino Leino Association
Eino Leino House Foundation
Elias Lönnrot Association
Isa Asp Association
Ilmari Kianto Association
Veikko Huovinen Association
Suomussalmi Municipality
Kainuu Contemporary Authors
Kajaani Travel Guides
Kainuu Entrepreneurs’ Organisation
Kainuun Etu Oy Regional Development Company
LAG Living Kainuu LEADER
Lag Oulujärvi LEADER

There is interest for product development –
business sector to be tied to the process!

Kainuulaisen toimijan rooli – The Role of Kainuu Actors (1)
Digitaalisen verkostoitumisen malli

Digital Networking Model

Määritellään paikkaan perustuvat ja
kirjallisuusmatkailuun liittyvät
avainvoimavarat ja digitoitaviksi soveltuva
sisältö.
• Digitointi ja klusteroituminen, reittien
kehittäminen, kansainvälistyminen ja pkyritysten kehittäminen
kirjallisuusmatkailun ympärillä.
• Identifioidaan kirjallisuusmatkailuun
linkittyvät pk-yritykset ja sisällytetään
myös niiden tuotteita/ palveluita
digitaaliseen aineistoon.
• Käynnistetään pk-yritysklustereita
helpottamaan pääsyä kansainvälisille
markkinoille ja lisätään tietoisuutta
kirjallisuusmatkailun sisällöistä ja
tuotteista.
Ideoita ja käytännön ehdotuksia toivotaan
suoraan toimijoilta!

•

•

•

•

•
•

Identification of key Literary Tourism
connected place based assets and
identification of assets for digitization.
Digitization, clustering, trail development,
internationalisation and SME
development around literary tourism.
Identification of SMEs linked to the LT
assets, or those under development in the
SME development programme.
Digitization of also some literary tourism
linked products and services.
Establishment of SME clusters to increase
international market reach and raising
public awareness of LT rich
content/products.

We hope to receive practical ideas and
suggestions from the field!

Kainuulaisen toimijan rooli – The Role of Kainuu Actors (2)
Digitaalinen alusta käyttöönne
• Tuotteet ja sijainnit
mobiiliapplikaatioon sanoin ja
kuvin
• Toimijat tuottavat materiaalin
• KAMK tukee ja neuvoo
A digital Platform for You!
• Products and locations to a
mobile applications in pictures
and words
• Each party to deliver their own
materials
• Kajaani University of Applied
Sciences supporting and advising

Kainuulaisen toimijan rooli – The Role of Kainuu Actors (3)
Osallistu pk-yritysten
kehittämisohjelmaan
•

•

•
•
•
•

3 temaattista tuotekehitysworkshopia per
partnerialue aiheesta kiinnostuneille
tahoille
Workshopien jälkeen alueilta pyydetään
hakemuksia kirjallisuusmatkailun
tuotehautomo-ohjelmaan
Mentorointia, tuote- ja
palvelukehittämissessioita, tukea
immateriaalioikeuksiin liittyen ja
innovaatiorahoitusta..
Tavoitteena kehittää 20 uutta
kirjallisuusmatkailun tuotetta ja palvelua
Vaihto-ohjelma 20 kirjallisuusmatkailun
kehittäjätahon kesken
Osallistuminen verkostotoimintaan
Vastuupartneri Western Development
Commission (WDC)

Come and Take Part in the SME
Development Programme
•
•

•
•
•
•

3 thematic LT product development
workshops per partner region
On completion of the workshops, each
partner area applications will be invited
for a LT Product Incubation programme
Mentoring advice; product/service
development sessions; IPR Support
and innovation funds..
Development of 20 new literary tourism
focused products and services
Literary Product Exchange Programme for
LT actors
Starting network actions
Western Development Commission (WDC)
the responsible partner

Hankkeen tuloksena myös..

The Project Will Also..

• Kehitetään Kainuun digitaalisen
verkostoitumisenmallin lisäksi 3
muuta kirjallisuusmatkailun
mallia, jotka tarjoavat pkyrityksille uusia mahdollisuuksia
ja auttavat niitä laajentamaan
toimintaansa kansallisten rajojen
ulkopuolelle.
• Laaditaan kirjallisuusmatkailun
kehittämisopas pk-yrityksille
(Lapin ammattikorkeakoulu).

• Besides the above mentioned
digital networking model
developed in Kainuu, the project
partners will develop 3 other
literary framework development
models for the SME sector to
deliver enterprise focused
product and service development
opportunities and to help them
reach broader markets.
• Develop a transformative guide
for SMEs in literary tourism
(Lapland University of Applied
Sciences).

Yhteystiedot Suomessa/ Your Contacts in Finland
Kainuun liitto/ Regional Council of Kainuu
–
–
–

Helena Aaltonen, helena.aaltonen@kainuu.fi
Minna Mustonen, minna.mustonen@kainuu.fi
Kirsi Kyllönen, kirsi.k.kyllonen@kainuu.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu/ Kajaani University of Applied Sciences
–
–

Jukka Jurvansuu, jukka.jurvansuu@kamk.fi
Filip Sever, filip.sever@kamk.fi

Lapin ammattikorkeakoulu/ Lapland University of Applied Sciences
–

Marlene Kollecher-Autto: marlene.kohllechner-autto@lapinamk.fi

