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Idän Taiga ry

• Perustettu vuonna 2004
• Toiminta: yhteismarkkinointi Wild Taiga 

-tuotemerkin alla, tuotekehitys, 
koulutus, edunvalvonta

• Jäseniä 56, joista 45 mukana 
yhteismarkkinoinnissa

• Varat toimintaan jäseniltä sekä Kuhmon 
kaupungilta ja Suomussalmen kunnalta, 
lisäksi kehittämistyötä ja markkinointia 
hankkeiden kautta

• Suurin osa jäsenistä pieniä yrityksiä →
yhteistyö ja verkottuminen olennaista



Suomussalmelta 34 %

Kuhmosta 46 %

Muualta Kainuusta 11 %

Kainuun ulkopuolelta 9 % Wildlife 14 %

Kulttuuri 13 %

Majoitus 30 %

Ravintolat 7 %

Ohjelmapalvelut 27 %
Nähtävyydet 5 %

Muut 4 %

Jäsenten kuntajako Jäsenten toimialajako



Wild Taiga –markkinointiyhteistyön kehittäminen

• Hankkeen tausta ja tarve:
• Vastataan yritysten aitoihin tarpeisiin - vuoden 2020 aikana kaksi kartoitusta 

jäsenyrityksille; koronan vaikutukset toimintaan ja tarpeet jatkotoimenpiteille
→Yhteismarkkinointi, kestävä matkailu, digitalisaatio

• Erityinen tarve markkinointituelle – markkinointi liittyy olennaisesti 
tuotekehitykseen, joka on käynnissä jatkuvasti, mutta pienten toimijoiden 
resurssit markkinointiin ovat vähäiset.

• Jäsenistä lähes puolet ohjelmapalveluyrityksiä ja mukana useita toimijoita, 
joilla lähes koko vuoden liikevaihto kesäkauden kv-matkailijoista.



Aikataulu: 1.10.2020-31.12.2021
Budjetti: 119 620 €

• Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävä rahoitus 95 696 €
• Idän Taiga ry:n rahoitusosuus 23 924 €

Hankkeen tavoitteet:
• Tavoitteena on edistää alueen matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä ja 

tukea matkailun kasvua alueella. Kehitetään Wild Taigan yhteismarkkinointia, 
toimintamalleja sekä tiivistetään yritysten välistä yhteistyötä entisestään.

• Koronan negatiivisten vaikutusten hillitseminen ja ennaltaehkäisy
• Kestävän matkailun edistäminen ja yritysten osaamisen kehittäminen

Hankkeen toimenpiteet:
• Monipuoliset ja monikanavaiset markkinointitoimenpiteet (testaten myös

uutta), markkinointiviestinnän sisältöjen kehittäminen sekä yritysten
tuotekehitystyön tukeminen

• Kestävän matkailun valmennukset ja yritysten sparraus STF-polulla



Hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia
• Tarkennettu markkinointisuunnitelma, mm:

• Digitaaliset kampanjat
• Markkinointi- ja myyntitapahtumat b2b ja b2c
• Natiivimainonta, vaikuttajamarkkinointi
• Tv- ja radiokampanjat

• Uudet markkinointimateriaalit
• Aineistot myös yritysten käyttöön, ristiinmyyntiin

kannustaminen

• Sustainable Travel Finland –jatkovalmennukset
• Uudet yritykset STF-ohjelmassa, yrityksillä uusia 

sertifikaatteja, STF-merkit

• wildtaiga.fi-sivuston sisällön kehittäminen mm. 
vastuullisuus, tuotekategoriauudistukset



Esimerkkejä uusista tuotteistuksista mm. etätyötuotteet, uudet ruokatuotteet, 
wildlife-tuote helikopterikuljetuksella, Kalevalaan liittyvän tuotteiston 
kehittäminen, Kuhmo-talon kulissikierrokset. Osa uusista tuotteista on useamman 
Wild Taiga -yrityksen yhteistyönä syntyneitä kokonaisuuksia.

Sekä matkailuyrityksiä että matkailijoita ohjataan 
kohti vastuullisempia valintoja. Teemapohjainen 
tuotekehitys ja markkinointi tukevat sesonkien 
tasaamista ja ympärivuotisuuden kehittämistä.

Hankkeella on pystytty reagoimaan nopeasti 
toimialan akuutteihin tarpeisiin, työ jatkuu entistä 
tiiviimmässä yhteistyössä yritysverkoston kanssa.

Wild Taigan vetovoima kasvaa, matkailukysyntä 
alueella sekä matkailutulo kasvavat.


