Verkostoitumalla uusia
tuotteita
Case: Serlachius-museot

Hele Kaunismäki / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring, 31.8.2011

Serlachius-museot
•
•
•
•
•
•

Mäntän Serlachius-museot koostuvat kahdesta museosta: Gösta ja
Gustaf.
Serlachius-museot ovat ryhtyneet tuotteistamistyöhön
verkostoitumalla muiden alueen matkailutoimijoiden kanssa.
Asiakasmääriä on lähdetty kasvattamaan panostamalla palveluihin
ja markkinointiin.
Yhteistyön tuloksena on syntynyt uusia tuotteita, tapahtumia ja
palveluita.
Tuotekehitystä tehdään jatkossakin, tällä hetkellä meneillään on
palvelu- ja markkinointikonseptien jatkojalostamista.
Kaupunkikuvan eteen ponnistellaan myös.

Serlachius-museot: Gösta
•

•

•

Gösta (avattu v. 1945) on
Joenniemen kartanossa
sijaitseva taidemuseo.
Esillä on omista kokoelmista
suomalaisen taiteen
kultakauden teoksia ja vanhaa
eurooppalaista taidetta sekä
vaihtuvissa näyttelyissä
suomalaista nykytaidetta.
Vuosittainen kävijämäärä on
noin 20 000.

Kuva: Serlachius-museot

Serlachius-museot: Gustaf
•

•

•

Gustaf (avattu v. 2003)
sijaitsee Mäntän keskustassa,
G.A. Serlachius Oy:n
vanhassa pääkonttorissa
Valkoisessa talossa.
Gustaf on kulttuurihistoriallinen
museo, joka keskittyy
tarinoihin esineiden takana.
Vuosittainen kävijämäärä on
noin 17 000.

Kuva: Serlachius-museot

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö
•
•

•

•

Serlachius-museot ovat
taidesäätiön omistuksessa.
Gösta Serlachiuksen
taidesäätiön kokoelma on yksi
tärkeimmistä yksityisistä
taidekokoelmista
Pohjoismaissa.
Se koostuu Suomen taiteen
klassikoista ja vanhasta
eurooppalaisesta
maalaustaiteesta.
Säätiöllä on myös huomattava
kokoelma suomalaista
kuvanveistotaidetta.

Kuva: Serlachius-museot

Verkostoituminen
•
•

•

•

Serlachius-museot ovat olleet aktiivisia yhteistyön virittämisessä.
Verkostot otetaan huomioon yhteistyötä tekevien kohteiden omissa
markkinointistrategioissa. Osa toimenpiteistä toteutetaan ainoastaan
yhteisesti.
Verkosto vie myös viestiä matkailutoimijoiden tarpeista MänttäVilppulan kaupungin tietoon ja sitä kautta pyritään lisäämään näiden
tarpeiden huomioon ottamista kaupunkistrategiassa ja kaupungin
toiminnassa.
Verkoston kesken järjestetään henkilökuntien yhteistä koulutusta.
Tavoitteena on saada Mänttä-Vilppulan kaikkiin kohteisiin hyvä
palveluasenne ja lisätä tietämystä muiden tarjonnasta, jotta
matkailijoita voidaan palvella entistä paremmin.

Kumppanit
•

•

•
•

Yhteistyötä tehdään muun muassa alueen matkailuyrittäjien ja
-kohteiden edustajien, kaupungin matkailu- ja kulttuuriyksikön,
freelance-oppaiden, harrastajanäyttelijöiden ja tapahtumia tuottavien
tahojen kanssa.
Matkailuyrittäjien ja -kohteiden edustajien kanssa tehdään
palveluiden kehittämistyötä ja markkinointiyhteistyötä. Muutamien
kohteiden kanssa tehdään myös palvelutuotannon yhteistyötä.
Kohteiden kesken on tiivistä tiedonvälitystä, joka tähtää entistä
parempaan palveluun destinaatiotasolla.
Oppaiden ja harrastajanäyttelijöiden kanssa tehdään
palvelutuotannon yhteistyötä; he ovat toteuttamassa verkoston
kehittämiä palveluita.

Mänttä-kortti
•

•

•

•

Mänttä-kortilla saa
sisäänpääsyn neljään
taidekohteeseen: Serlachiusmuseot, Mäntän
Kuvataideviikot ja Taidekeskus
Honkahovi.
Mänttä-kortti on kätevä
pääsylippu kaikkiin isoimpiin
kulttuurikohteisiin Mäntässä.
Sen suosio on ylittänyt
odotukset: kortin painos loppui
kuluvana kesänä kesken.
Serlachius-museoihin
Mänttä-kortti on tuonut joitakin
satoja kävijöitä lisää.

Voi hyvä tavaton mikä heinäkuu!
•
•

•
•

•

Tapahtumarypäs Voi hyvä tavaton mikä heinäkuu! MänttäVilppulassa alkaa Juhannuksena ja jatkuu heinäkuun ajan.
Tavoitteena on saada pikkukaupunkiin erityisesti iltaohjelmaa.
Kulttuurikohteet ovat auki joka päivä tavallista pidempään ja joka ilta
järjestetään ohjelmaa, mm. tansseja, konsertteja, toreja, saunailtoja
ja luentoja.
Tapahtuma on tuonut näkyvyyttä kaikille paikkakunnan tapahtumille.
Erityisesti pienet tapahtumat hyötyvät yhteismarkkinoinnista ja
esimerkiksi kaupungin laita-alueiden tapahtumissa on ollut
enemmän kävijöitä.
Tapahtuma on lisännyt myös Serlachius-museoiden omien
tapahtumien kävijämäärää.

Esimerkkejä paketeista
Armoton uraputki! -paketti

Onko Sinusta metsätöihin, autonkuljettajaksi vai
oletko peräti johtaja-ainesta? Tule mieleenpainuviin
”soveltuvuustesteihin” työkavereidesi, vieraidesi tai
ystäviesi kanssa. Katsotaan, onko sinusta Yhtiölle
töihin!
Hauska (toivottavasti) päivämme alkaa
pääkonttorista Valkoisesta talosta, jossa tiukka
työhönottaja tekee alkuhaastattelun ja perehdyttää
paikkakuntaan. Voimme testata
paperintekotaitojanne pääkonttorin paperipajassa,
autonkuljettajakykyjänne BMW-rata-autoilla tai
selviämistaitojanne metsässä. Vuodenajasta
riippuen saatamme koetella moottorikelkan tai
vesijetin käsittelykykyänne. Jos selviät testeistä
kunnialla, sinua odottaa lopuksi juhlallinen
päivällinen yhtiön Klubilla.

Suomalainen kuvataide kultakaudesta
nykypäivään -paketti
Tervetuliaismalja Joenniemen kartanossa
taidemuseo Göstalla.
Opastetulla kierroksella tutustutaan Gösta
Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmista
suomalaisen kultakauden merkittävimpien
taiteilijoiden teoksiin (mm. Edelfelt, Gallen-Kallela,
Schjerfbeck) .
Lounas Gösta Serlachiuksen pehtoorin entisessä
kodissa, Autereen tuvassa seisovasta pöydästä.
Taidekeskus Honkahovissa nykytaidetta ja/tai
katsaus suomalaiseen nykytaiteeseen Mäntän
kuvataideviikoilla Pekilossa (voimassa kesäelokuu).

Yhteystiedot
Serlachius-museot
Gösta: Joenniementie 47, Mänttä
Gustaf: R. Erik Serlachiuksen katu 2, Mänttä
www.serlachius.fi

