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VALTIONAVUSTUSHAKEMUS  
 
Viite: VALTION VUODEN 2019 TALOUSARVION momentti 32.01.40 
 
 

HANKESUUNNITELMA:  
 
1) HANKKEEN TIEDOT 

 

Hankkeen nimi: Jämin alueen matkailua edistävät ja tukevat hankkeet 
Toteuttamisaika: 1.4.2020 - 31.07.2021 

 
 
2) HAKIJAN TIEDOT 

 

Hakija ja toteuttaja: Jämi-säätiö sr  
Osoite: Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi 

Hankkeen yhteyshenkilö: Markus Ojakoski, markus.ojakoski@jamijarvi.fi; p. 040 509 4542. 
 
Tilinumero:  

Y-tunnus: 0558436-7 
Yhdistysrekisteriote on hakemuksen liitteenä.  
 
 

3) HANKKEEN TIIVISTELMÄ 
 

 Jämi-säätiö tarkoituksena on siviili-ilmailun edistäminen sekä virkistys- ja vapaa-ajan toimintojen 
edistäminen Jämin alueella.  

 
 Jämin matkailualue on monipuolinen kokonaisuus, jossa on lentokenttä, hiihtotunneli, mökkejä ja 

mökkialueita, kansainvälisesti kelpoiset ladut, hotellimajoitusta, ravintola, kiipeilyrata, Jämi-
keskus, Jämi-Areena sekä Hämeenkankaan retkeilyalue. Koiraharrastajille alue on tärkeä. 
Suurtapahtumia varten alueella on sekä erilaisia kiinteistöjä, majoitusmahdollisuuksia, muuta 
tarpeellista infrastruktuuria että n. 200 hehtaaria tapahtumakäyttöön sopivaa aluetta. Alue on 
merkittävässä roolissa Lauhanvuori-Hämeenkangas -alueella, joka on hakenut Unescon 
ainutlaatuisten geologisten alueiden Geopark -brändiä. 

 
 Jämin alueen toimintojen edistämiseen on erinomaiset mahdollisuudet olosuhteiden puolesta. 

Kehittämistarvetta on eniten alueen tunnetuksi tekemisessä kaikessa monipuolisuudessaan.  
 
 Hankkeessa tuotetaan yhtäältä koordinaatio- ja markkinointitoimia, jotka kohdistuvat alueen 

kaikkiin toimintoihin ja mahdollisuuksiin uusillekin toimijoille. Yhteistoiminnallisuuden 
takaamiseksi pidetään kattavasti yhteyttä alueeseen kytkeytyviin toimijoihin. Käytännön toimet 
ovat esimerkiksi nettisivustoratkaisuja, alueen toimintoihin liittyviä pientapahtumia ja -
seminaareja ja kaupallista yhteistyötä. Aluetta nostetaan esille erityisesti 
tapahtumajärjestämiseen soveltuvana paikkana.  

  
 

4) HANKKEEN TAVOITTEET JA TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 
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1) Jämin lentopaikan infrastruktuurin parantaminen. Kentän infrastruktuuria parannetaan siten, että se 
helpottaa moottori- tai purjeilmailun, laskuvarjohyppäämisen, riippuliidon tai lennokkiharrastuksen 
toteuttamista tai lentokentän yleistä käyttöä. Tavoitteen katsotaan toteutuvan, jos valittu infrastruktuurin 
korjaus tai uuden rakentaminen palvelee jotakin käyttäjäryhmää. Käytännön toimenpiteet koskevat 
esimerkiksi alueen päällystämisestä, vesipisteitä, pengerrystä, sähkön saatavuutta sekä kevyitä rakenteita.  

2) Alueen eri toimijoiden välisen toiminnan koordinointi. Käytännön toimenpiteenä henkilöresurssien käyttö 
koordinointityössä. Ennen hankkeen loppumista hankitaan asiantuntijanäkemys koordinaation toimivuudesta 
ja jatkotarpeista. 

3) Tietoverkoista saatavan tiedon johdonmukaisuus ja kattavuus matkailijan näkökulmasta. Käytännönn 
toimenpiteet ovat nettisivujen ja niden sisällön kehittämistä. Ennen hankkeen loppumista hankitaan 
asiantuntijanäkemys nettisivujen toimivuudesta ja jatkotarpeista. 

4) Alueen monimuotoisuuden ja mahdollisuuksien korostaminen. Tavoite on alueen käytön volyymin sekä sen 
aluetaloudellisen vaikuttavuuden kasvattaminen. Käytännön toimenpiteet ovat kaupallinen yhteistyö, 
mediayhteistyö ja alueen yrittäjien kanssa toteutetut pienimuotoiset huomiota herättävät tapahtumat. 
Mittarina käytetään alueen yrittäjiltä saatuja arvioita matkailija- ja harrastajamäärien kehityksestä.  

 
Hankkeen tavoitteet 2-4 ovat yhteydessä toisiinsa. Jämin alueella toimii 5 – 10 yritystä ja yli kymmenen mökkien 
vuokraajaa, jotka eivät ole siltä osin päätoimisia yrittäjiä. Jämijärven kunta operoi Jämi-Areenaa ja Jämin 
hiihtotunnelia, mutta selvittää tällä hetkellä toimintojen ulkoistamista yrittäjä/yhdistysvetoisiksi. Alueen monien 
toimijoiden keskinäinen koordinaatio on välttämätöntä tavoitteen 3) toteutumiseksi ja tavoitteen 4) 
menestyksekästä toteuttamista silmällä pitäen. Tavoitteiden 3) ja 4) osalta säätiö hankkii itselleen 
mainostoimistopartnerin, jonka kanssa toimitaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.  
 
 
5) HANKKEEN MERKITYS 
 
Hanke on erittäin tärkeä, koska monipuolisen ja monitoimijaisen alueen tulevaisuuden kehitys tarvitsee 
yhtenäisyyttä ja näkyvyyttä vahvistavia toimia juuri nyt. Kehittämispotentiaali on erittäin hyvä ja hankkeella 
saadaan siihen kaivattua sysäystä. Infrastruktuuriin kohdistuvilla toimilla on samansuuntainen signaalivaikutus.  
 
 
 
6) KUSTANNUSARVIO JA MAKSUAIKATAULU 
 

Henkilöstökulut 55 000 euroa (tavoite 2, osin tavoitteet 3 ja 4) 
Markkinointitoimenpiteet 55 000 euroa (tavoitteet 3 ja 4) 
Infran kehittäminen 90 000 euroa (tavoite 1)  
 
Eli 
 
Henkilökulut  55 000 euroa 
Aineet. tarvikkeet ja tavarat 
Ostopalvelut 135 000 euroa 
Muut 10 000 euroa 

 
Henkilöstökulut syntyvät koordinaattorin palkkakustannuksista. Koordinaattori on päätoiminen tai 
vaihtoehtoisesti kustannusten arviointi perustuu tuntikirjanpitoon. Markkinointitoimenpiteet on 
tarkoitus hoitaa mainostoimistokumppanin kautta ja infran kehittäminen on luonnollisesti ostopalveluna 
hankittavaa toimintaa. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu infrahankkeiden valmistelu ja töiden 
tilaaminen.  
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Hankkeen kustannukset jakautuvat tasaisesti hankkeen toteuttamisen ajalle. Maksuaikatauluksi 
esitetään, että 150 000 euroa maksetaan kolmessa tasasuuruisessa erässä, joista ensimmäinen on 
ennen kulujen syntymistä maksettava ennakko, jolla saadaan hanke käyntiin, maksuajankohta 1.5.2020, 
toinen erä maksetaan, kun menoja on toteutunut 100 000 euroa eli arviolta 31.12.2020 ja kolmas erä 
hankkeen lopputilityksen myötä.  
 
Jämi-säätiö ei ole saanut De minimis –tukea ei ole saatu vuosien 2018 - 2020 aikana.  
 

 
 
7) RAHOITUS 

 
Valtionavustus 150 000 euroa  

Jämijärven kunnan rahoitus 40 000 euroa 
Muu, yksityinen rahoitus 10 000 euroa 
 


