


Kaupungit mielletään byrokaattisiksi
koneistoiksi, jotka saavat vaivoin 
hoidettua perustehtänsä kuntalaisille, 
jotka koetaan rasitteina. 



Toimitaan siiloissa, yksiköt osa-
optimoivat, tieto ei kulje. Kaupunki ja 
siellä asuvat ihmiset ja toimivat 
yritykset ovat eri puolilla pöytää. 



Seinäjoki haluaa olla paljon 
rohkeampi, ripeämpi, 
näkemyksellisempi. Se luo ihan 
uudenlaista kaupunkia, jossa kaikki 
ovat innoissaan mukana. 



Seinäjoella on erittäin kunnianhimoinen

mielikuvatavoite: Top 3 kasvukaupunki 
Suomessa.



Tavoitteen toteuttaminen edellytti, että

Seinäjoen markkinointi rikkoo kategorian

perinteiset toimintatavat ja nousee ylivoimaisesti

huomatuimmaksi ja puhutuimmaksi ilmiöksi,

paljon perinteisen ”kuntamarkkinoinnin”

yläpuolelle.





Täällä on hyvä elää

Hattula: Elämää varten, Hirvensalmi: Elämää ja enemmän

Jämsä: Elämäsi tarina, Kannus: Juuret elämälle

Kemiönsaari: Paikka asua ja elää!, Kruunupyy: Rauhallinen alue täynnä elämää

Marttila: Täynnä elämää, Multia: Elämisen laatua ja rauhallisuutta

Nivala: Perustaa perheestä - virtaa väestä, Oripää: Täyttä elämää

Pello: Elethään hyvvää elämää!, Pertunmaa: Hyvä paikka elää ja asua

Seinäjoki: Elämäni kaupunki, Ylitornio: Hyvä asua, elää ja yrittää



Negatiivinen positiiviseksi







Tässä kontekstissa se, että olisimme 
yrittäjämyönteisin kaupunki, ei enää 
yksin riittänyt. Eikä se, että loisimme 
kaupungin uudelleen.



Tarvittiin jotain vielä 
suurempaa.



Aloitettiin siitä, mistä Seinäjoki 
tunnetaan ja missä Seinäjoki 
on oikeasti hyvä.



Seinäjoella
ollaan rohkeita. 
Tarvittaessa jopa
hullunrohkeita.



Seinäjoella ollaan rentoja 
ja itsevarmoja.



Seinäjoella on tekemisen meininki. 
Jos jotain ei ole, se tehdään. 
Kuten järvi tai vuori.



Seinäjoella ei pelätä isoja asioita. 
Puoli miljoonaa tapahtumakävijää
on arkipäivää.



Lakeus, aakeeta laakeeta.



Seinäjoella on tilaa sanan kaikissa 
merkityksissä: tilaa asua, tilaa yrittää, 
tilaa menestyä, tilaa tehdä.



Kun on tilaa, on avaraa.



Jos Helsinki on Suomen pääkaupunki ja 
Tukholma Skandinavian pääkaupunki, 
niin mikä Seinäjoki on?



Seinäjoki on 
AVARUUDEN PÄÄKAUPUNKI.



Avaruuden pääkaupungissa on tilaa 
kaikelle hyvälle 

Seinäjoella on tilaa asua, tilaa yrittää ja tilaa menestyä. 
Tilaa tehdä, ideoida, innovoida ja ajatella. Tilaa 
kulttuurille, liikunnalle ja harrastuksille. On tilaa 
toteuttaa itseään ja tilaa tavoitella unelmiaan. Ennen 
kaikkea tilaa on onnistumiselle, onnelle ja hyvälle 
elämälle. 



Space also works in English.



Seinäjoki
The capital of space





Avaruuden tilaa

Seinäjoesta tulee mieleen tila –avara
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Opit

• Käytä ammattilaisia. (Huom! Ulkomaanesiintymiset)

• Mieti tarkasti mitä halutaan. Brief on tärkeä!

• Ole rohkea (yöunien menettämisen uhalla).

• Suunnittele hyvin ja varaudu yllätyksiin.

• Huolehdi viestinnästä ennen kampanjan alkua, kampanjan aikana ja myös kampanjan 
loputtua.






