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Tästä se alkoi…

• Mitäs me Mänttäläiset FB-ryhmä Logo: Raine A. Sahrman

• Entisiä ja nykyisiä mänttäläisiä
• Tarve eri yhteisöjen kohtaamisille 
• Yhteistä rakkaus Mänttään, 

yhteishenki harrastusten, opiskelun, 
työporukan ja muiden yhteisöjen      
kesken

• Syksyllä 2012 perustettiin Mää oon Mänttästä
–talkootyöryhmä, mukana alun suunnittelussa Esko Hakanen, 
Pia Riihonen, Klaus Kaarre, Jukka Kiiltomäki ja Anu Huhtala

• Koko kylän luokkakokous järjestettiin kesällä 2013



Sosiaalisen median voima

• Markkinointi alussa vain facebookissa kohderyhmälle, joka käsitti noin 
1000 henkeä, tällä hetkellä ryhmässä yli 2000 jäsentä

• Marraskuussa 2012 tapahtuman luominen facebookiin. Tapahtumaan 
ilmoittautui osallistumaan 6 ensimmäisen päivän aikana yli 600 
henkilöä

• Tapahtuma lähti jakoon myös ryhmän ulkopuolelle verkostojen avulla



Tapahtuman perusajatus

• Yhteisöllisyyden ja Mänttä-hengen nostaminen

• Paikallisen osaamisen esilletuominen

• Yhteistyön lisääminen paikallisten yhteisöjen, Logo: Ismo Mäkinen

yhdistysten, yritysten ja yksityishenkilöiden välillä

• Ei yksi tapahtuma, vaan monien tapahtumien summa

• Yhdessä tekemisen ilo

• Työryhmä toimii Mänttä-hengessä – rahaa ei olla vailla, talkoilla 
toimitaan.



Yhteistyö eri tapahtumatoimijoiden kesken

• MOM-työryhmä koordinoi tapahtuma-aikatauluja ja tiedottaa toimijoita 
sekä hoitaa omalta osaltaan facebook-markkinoinnin sekä päivittää 
MOM.FI nettisivuja yhteistyössä Pelismo Oy:n kanssa

• Mukana tapahtumien järjestämisessä vuosittain noin 20-40 eri tahoa

• Mukaan pääsee kuka tahansa paikallisista toimijoista

• Yritykset ja yhdistykset järjestävät itsenäisesti omat tapahtumansa omissa 
toimipisteissään, työryhmä kokoaa tapahtuman ohjelman

• Työryhmä järjestää 6-8 tapaamista toimijoille kutakin tapahtumaa kohden 
suunnittelun ja tiedottamisen merkeissä



Tiedottaminen ja näkyvyys

• Sosiaalinen media – Facebook-tapahtuma

• MOM.FI –nettisivut

• Ohjelmat ilmoitustauluilla ja osassa tapahtumapaikkoja

• Mediaosumat aiempina vuosina: KMV-lehti, alueen päivälehdet 
(Aamulehti ja Keski-Suomalainen), radiokanavat (mm. Yle Tampere), 
nelosen uutiset http://www.nelonen.fi/uutiset/videot-ja-
uutislahetykset/1048848-manttalaiset-kokoontuivat-suureen-
luokkakokoukseen jne.

http://www.nelonen.fi/uutiset/videot-ja-uutislahetykset/1048848-manttalaiset-kokoontuivat-suureen-luokkakokoukseen


Mää oon Mänttästä 2013-2015

• Koko kylän luokkakokous 2013 – arviolta noin 2000 osallistujaa 
(tavoite 500 osallistujaa)

• Koko kylän Joulurieha 2013 – arviolta noin 350 osallistujaa

• The heART 2014 – arviolta reilut 1000 osallistujaa (tavoite 800 
osallistujaa)

• Koko kylän Joulurieha 2014 – arviolta noin 150 osallistujaa 
(samanaikaisesti keskustassa joulukadun avaus ja Myllyrannan 
joulunavaus)

• Koko kylä tanssii ja soi 2015 – tavoite 1000 osallistujaa



KIITOS! TORILLA TAVATAAN!

Maaoon.manttasta@gmail.com


