
MEIDÄN MERIKARVIA 
-kehittämispeli, syksy 2016 



Sosiaalinen media vaikuttaa meihin kaikkiin 
ja  haastaa sukupolvien eri tavat viestiä! 



Meidän Merikarvia –areena 
• Osallistimme kuntalaisia ja muita sidosryhmiä kunnan kehittämiseen sekä hyödynsimme 

joukkojen älyä ja luovuutta.  
 
• Työkaluna tähän käytettiin meidänmerikarvia -areenaa  joka oli uudenlainen, osallistava 

ja pelillinen ideoiden kasvualusta, mobiilipeli, jota voitiin käyttää joukkojen viisauden 
keruuseen, osallistamiseen ja modernin päätöksenteon tueksi. 
 

• Tarkoitus oli kerätä positiivisia ideoita ja vertailla niitä satunnaisparein äänestämällä 
aina parasta vaihtoehtoa. Sovellus oli nopea ja helppokäyttöinen, eikä vaatinut erityistä 
tietoteknistä osaamista. 
 

• Löytyi osoitteesta: www.meidanmerikarvia.fi 



Meidän Merikarvia –areena 
• Julkinen areena oli avoinna  25.8.-15.10.2016 
• Areena oli poikkeuksellinen sekä pitkän kestonsa, että suuren suosion ja uusien ideoiden 

määrän suhteen 
• Areenaa pelattiin yhteensä 2327 kertaa ja ideoiden vertailuja tehtiin 34359 kpl 
• Vertailuja tehtiin keskimärin 15 kpl käyntikertaa kohden 
• Vertailussa oli yhteensä 365 ideaa joista 24 alkuperäisidean lisäksi 341 oli areenaan 

osallistuneiden uutta kehitysideaa  
• Eniten uusia ideoita ja vertailuita jätettiin ajankohtina, jolloin areenasta tehtiin 

tiedotteita mediaan tai kun sitä markkinoitiin muilla keinoilla 
• TOISTO, TOISTO, TOISTO! 
• Radio Pori 
• Satakunnan kansa 
• Merikarvia-lehti 
• Yleisötilaisuudet 
• Messut 
• Facebook….. 



Mitä tehdä pahalle pellelle? 



https://app.innoduel.com/#/c/pahaklovnipois 

 

https://app.innoduel.com/#/c/pahaklovnipois


Ideoiden TOP 10  
(kaikki top 10 ideat ovat pelaajien jättämiä) 

1. Tyylikkäästi rakennettu ja sisustettu tunnelmallinen kahvila - EI puolipaneelia ja tyylittömiä kalusteita mitä 
ennen on ollut! 

2. Kaivataan treffipaikka illalle. Kahvila tms, joka auki klo 00 saakka. Voisi koulun/töiden jälkeen nähdä ystäviä 
julkisella paikalla. 

3. Krookkan yleisilmeen parantaminen, viihtyisyyden lisääminen, maisemointi 

4. Uusia asukkaita saadaan kuntaan pitämällä kattavat peruspalvelut (terveys, koulut, kulttuuri, liikunta) lähellä eli 
omassa kunnassa. 

5. Merikarvialle uusi kerrostalo. Laadukkaita asuntoja. 

6. Muistatko parin vuoden takaisen idean Krookanlahden ylittävästä radasta? Jos jossain olisi ikimuistoinen 
turistinähtävyys niin siinä. 

7. Torin kehittäminen ja viihtyvyyden lisääminen. Puita ja kukkaistutuksia. Penkkejä ja pöytä, jotta voi välillä 
istahtaa juttelemaan. 

8. Kauppatielle penkkejä ym. Kylän päätien yleisilmeen kohentaminen 

9. Sellainen kartta , johon olisi merkittynä kaikki vapaat tontit myös sivukyliltä. Näkyisi myös kunnan www-
sivuilla. 

10. Näköalapaikka merelle. Jonne pääsee autolla.krillausmahdollisuus ja utipaikka. 



Hyvä muistaa… 
• On tärkeää, että  asiaa tuodaan esille esimerkiksi saamalla siitä juttu 

paikallislehtiin ja/tai kunnanjohtajan blogiin 

• Somessa kannattaa mainostaa säännöllisesti lyhyillä viesteillä. 

• Kannattaa löytää tapoja kohdentaa myös naapurikuntien potentiaalisille 

uusille asukkaille ja mahdollisille paluumuuttajille ympäri Suomea. 

• Otettiin asiaa esille esimerkiksi kylätoimikunnan kokouksissa ja näytettiin 

tuloksia kahvitauolla. Kun sen jälkeen jakaa linkin, ihmiset menevät 

mielellään osallistumaan.  

• Jaettiin kunnan työntekijöiden sähköpostilistalla 

• Viestinnässä korostettiin osallistumisen helppoutta ja nopeutta. 

 

 



Projektin aikana tehtiin tiedotteita ja muistutusviestejä 
joissa hyödynnettiin jo saatuja tuloksia  

 
• Tyypillinen viesti esimerkiksi Some-kanaviin tai postilla:  

• Kehitetään yhdessä kuntaamme! Osallistu Meidän Merikarvia –
areenalle osoitteessa: X Se vie vain viisi minuuttia ja voit voittaa 
erinomaisia palkintoja kuten mökkiviikonlopun Mericampingille! 

• Tyypillinen muistutusviesti:  
• Merikarvialaiset ovat tuottaneet ja arvioneet suuren määrän 

kehitysideoita, joiden avulla kuntaamme kehitetään. Esimerkiksi tämä 
idea on kärkipäässä: IDEA! Haluatko tutustua muihinkin ideoihin tai 
jättää oman erinomaisen kehitysideasi? Klikkaa palveluun linkistä: 
linkki X 

 



facebook 
• Kunta perusti oman facebook-sivustonsa 6.1.2016, kun Merikarvialla 

satoi ennätysmäärä lunta yhden vuorokauden aikana 

• Nyt facebook-sivuilla on yli 1700 tykkääjää 
• Kolmanneksi eniten Satakunnassa heti Porin ja Rauman jälkeen 

• Jakakaa facebook-sivujen käyttöoikeuksia rohkeasti innokkaille 
päivittäjille (sivistysjohtaja, liikuntasihteeri, matkailusihteeri, 
kehittämispäällikkö, kulttuurisihteeri)  

• Käyttäkää live-video-toimintoja, liittäkää paljon kasvoja, joista ihmiset 
voivat tykätä 

• Esim Maajussi-Tero 



Ja nyt.. 

 


