
ROCK By Iisalmi 
Kuntamarkkinoinnin SM-kisat 2021

Iisalmen kaupungin kilpailutyön liite



TAUSTAA: MDI:N Timo Aron katsaus alue- ja väestönkehitykseen 
ennen ja jälkeen koronakriisin

Iisalmen kaupungin ja kumppaniyritysten sekä –oppilaitosten yhteisen By Iisalmi –brändin viitekehykseen kuuluvat 
kaikki kuvassa esitetyn voimaketjun lenkit. Lisäksi nostamme esille vielä yhden voiman – TAHDONVOIMAN. Se 

ratkaisee paljon siitä, miten menestyksekkäästi voimaketju toimii. Kykenemmekö lunastamaan lupauksemme: 
”Emme odota ihmeitä. Teemme niitä.” Meillä tahdonvoima on supervoima, meillä ollaan 100 % ROCK!



By Iisalmi –brändin markkinointiteoilla ja –toimenpiteillä on pyritty vahvistamaan VETOVOIMAN ulottuvuuksista etenkin 
muutto-, sijainti- ja tunnevetovoimaa. Yhteistyössä matkailullisen Iisalmi ja tienoot –brändin, Iiden ry:n sekä seudun 

kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kanssa on vahvistettu myös paikkavetovoimaa. ROCK By Iisalmi –kampanjalla tavoiteltiin 
vaikutuksia kaikkiin näihin vetovoiman ulottuvuuksiin, ja mielestämme siinä onnistuimme. (Raportissa tarkempi viittaus.)
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TAUSTAA: MDI:N Timo Aron katsaus alue- ja väestönkehitykseen 
ennen ja jälkeen koronakriisin 

ROCK By Iisalmi –kampanja nosti monia kuvan listauksen aiheita luontevasti esille. Brändityössämme nämä 
vetovoimatekijät on jaoteltu teemojen ELÄMÄNTAPA, EKOLOGISUUS JA RAUTA alle, ja nämä kaikki kolme viestikärkeä 
oli huomioitu myös ROCK By Iisalmi –kokonaisuudessa.  Korona-efekti kirkasti osaa vetovoimatekijöistämme entisestään, 
joten kampanjan ajoittuminen korona-aikaan oli haasteista huolimatta myös rikkaus. 
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ROCK By Iisalmi –kampanja on laajan kumppaniverkoston yhdessä 
allekirjoittama vetovoimateko. 



KUMPPANEIDEN TOIVEITA
Kumppanikyselyn mukaan By Iisalmi –brändikumppaniyrityksissä ja –oppilaitoksissa nähdään erityisesti tarvetta 
panostuksille seuraaviin:
1) vahvaa kaupunki-imagon kehittämistä (VETOVOIMA) strategiapainotuksiin nojaten erilaisin markkinointitoimenpitein. 
Toimenpiteillä toivotaan myötävaikutettavan myös
2) iisalmelaisten asuinpaikkaylpeyden kasvattamiseen (PITOVOIMA) sekä 
3) positiivisen ansaitun näkyvyyden kasvattamiseen valtakunnallisessa mediassa. 
ROCK By Iisalmi –kokonaisuus vastasi kaikkiin näihin tavoitteisiin. 



ROCK By Iisalmi –kampanja 
- Iisalmi-viikonloppu ja kuvaukset 
4. – 6.9.2020, sosiaalisen median vahva 
näkyvyys jo tuolloin sekä Korporaation, 
paikallisten yritysten ja ihmisten että 
kaupungin toimesta.
- Ohjelmayhteistyö- ja some-
vaikuttamisen kampanja Radio Rockin ja 
Iisalmen some- ja verkkokanavissa sekä 
Spotifyssä viikoilla 40 - 41.
- Oheiskampanja somessa 40 – 41
- Printtiä ja digiä myös Soundissa ja 

Infernossa. 
- Huutokaupat.comissa

hyväntekeväisyyshuutokauppa ja 
mainontaa Korporaation kokoamasta 
uniikista Genelec-kaiutinparista. 



#ROCKbyiisalmi
#byiisalmi #korporaatio
#radiorocksuomi
#tehdäänihmeitäyhdessä

+ oheiskampanja digi, printti & spotify ja 
verkoston oma viestintä.















Kokonaisuudessaan ROCK By 
Iisalmi –kampanjalla (ml. Soundi
ja Inferno verkko & Spotify) 
saatiin kosketus noin 1 400 000 
erilaisen sisällön näyttökerran 
(esim. videon katselukerrat, 
bannerinäytöt) kautta. 

Tämän lisäksi 
kampanjanäkyvyyttä saatiin mm. 
* Kim Sainion ja Harri Moision 
IG-tileissä, joilla on yhteensä 58 
000 seuraajaa/fania. 
* By Iisalmi –verkoston jakojen 
kautta
* yksittäisten ”Iisalmi-
lähettiläiden” jakojen kautta 
viraalinäkyvyytenä.
* Soundin ja Infernon printissä & 
Spotifyssä



Spotifyn mainossisältöesimerkkejä

Yläpuolella linkki Spotifyn äänimainokseen, jossa soi taustalla Kätfish-
bändin Iisalmelle tekemä tilausbiisi ”Haluun tehä sun kaa ihmeitä”. 
Sanoituksissa vahvasti slogan ”Emme odota ihmeitä. Teemme niitä.” 

Spotify valittiin kampanjan oheismediaksi ja kohderyhmän laajentajaksi, 
sillä se sopi teemaltaan erinomaisesti tietyllä tavalla (rock)musiikista 
kiinnostuneiden ihmisten tavoitteluun, ja samalla hyödynnettiin 
mahdollisimman monipuolisesti tuotettuja äänisisältöjä. Halusimme 
mahdollisimman monikanavaisen kampanjan, jotta mahdollisuudet 
tavoittaa vaikuttavalla tavalla ja tunnettuutta kasvattavalla tavalla.

Spotifyssä mainoksia ei ole liikaa, ja siten mainosten viestit jäävät 
mieleen. 






Soundin & Infernon printtimainos & verkkomainoksia
”Tee 100 % rockia työtä 
Ihmeidentekijöiden 
Iisalmessa!” 

Osoituksena 100 % rockista 
työstä mm. Genelecit, 
Ponssen koneet, 
Lunawoodit sahatuotteet ja 
Suomivalimon 
komponentit.



Vetovoiman ulottuvuudet: TUNNEVETOVOIMA

ROCK By Iisalmi –kampanja nosti pintaan tunteita myös 
paluumuuttajapotentiaaleilla, eli entisillä iisalmelaisilla. 
TUNNEVETOVOIMA näkyy somejaoissa, joita moni entinen 
iisalmelainen jakoi täynnä kotiseuturakkautta ja ylpeyttä. 
Oikealla yksi esimerkki siitä, miten hyvin kampanja upposi ex-
iisalmelaisiin, tärkeisiin lähettiläisiimme. 

Lisäksi alla kiekkoseura IPK:n postaus, joka kertoo yhteisön 
tunnesiteestä ja yhteisöllisyydestä.



Vetovoiman ulottuvuudet: PAIKKAVETOVOIMA

ROCK By Iisalmi –kampanja oli ensijaisesti
muuttajamarkkinointia, mutta sen viesti toimi 
myös matkailullisen PAIKKAVETOVOIMAN 
rakentamisessa. Se näkyy somejaoissa, joita 
seudun matkailutoimijat tekivät kampanjan 
aikana hyödyntäen sisältöjä.

Ohessa seudullisen Iisalmi ja tienoot –
matkailuverkoston postaus, jossa he ovat 
jakaneet Kim Sainion IG:stä kuvan Ponssen
perustajan Einari Vidgrenin kotipaikalta. 



Vetovoiman ulottuvuudet: SIJAINTIVETOVOIMA
ROCK By Iisalmi –kampanja kertoi monilla tavoin
Iisalmen fyysisen sijainnin eli PAIKKAVETOVOIMAN
tekijöistä myönteisesti:
Alla kuvakaappaus videosta, jossa Korporaatio pohtii 
humoristiseen sävyyn Iisalmen sijaintia satamassa 
istuskellessaan. 
”Australia on yksi kaivoskonevalmistaja Normetin
päämarkkina-alueista. Ei se sitten vissiin täältä 
olekaan niin kaukana. Ei ainakaan iisalmelaisten 
mielestä. Sitä paitsi täältähän pääsee oikeastaan ihan 
mihin päin tahansa meriteitse.”

Korporaatio saapui raiteilla suoraan Helsingistä, ja 
siinä jo tuli selkeä tieto hyvistä liikenneyhteyksistä ja 
saavutettavuudesta. Paikallisen Taksi By Iisalmi –
liikennöitsijän kyydissä he saivat kokea, miten lyhyet ja 
näppärät välimatkat Ylä-Savossa on kuntien välillä. 
Ajomatka naapurikuntaan Vieremälle Ponssen
tehtaille hujahti hetkessä! Lisäksi ei sijainti voi olla ihan 
huono, jos pörssiyrityksiä on useampia pienellä 
alueella. 



Vetovoiman ulottuvuudet: MUUTTOVETOVOIMA

ROCK By Iisalmi –kampanjan
MUUTTOVETOVOIMAA vahvistava viesti 
perustui 
* Iisalmen ihmeidentekijäyritysten 
houkuttelevien työpaikkojen esilletuontiin ja 
juuri sen kohderyhmän tavoittamiseen, joka on 
potentiaalista seudun yritysten kannalta,
* seudun omaleimaisen yhteisöllisyyden ja 100 
% rockin asenteen tunnetuksi tekemiseen,
* erottumiseen perinteiseksi mielletystä 
kuntamarkkinoinnista, ja sitä kautta 
kiinnostavuuden herättämisestä.

Tärkeää on myös se, että kampanja pystyi 
rakentumaan brändimme ydinviestin ”Emme 
odota ihmeitä. Teemme niitä.” ympärille. Mitään 
keinotekoista ei tarvinnut luoda, sillä 
vaikuttajakumppanin valinta oli osunut niin 
nappiin. 



Hyväntekeväisyyshuutokauppa ROCK By Iisalmi: Tehdään yhdessä hyvää! 



ROCK By Iisalmi -kampanjan näkyvyys Iisalmen omilla nettisivuilla

ROCK By Iisalmi –kampanjan aikana iisalmi.fi/byiisalmi nettisivulta oli suora kuvalinkki varsinaiselle Radio Rockin 
kampanjasivulle. Varsinaisten kampanjaviikkojen (ja Radio Rockin kampanjasivun sulkeutumisen) jälkeen sivun sisältä 
muutettiin niin, että Ihmeentekijäksi pystyi ilmoittautumaan omien sivujemme kautta. Myös ROCK By Iisalmi –videon 
pidempi extra-versio on edelleen sisältönä sivuillamme. Kampanjan aikana iisalmi.fi/byiisalmi –sivun kävimäärässä oli 
kasvua jopa 300 % verraten kauteen, jolloin mitään kampanjointia ei ole käynnissä. 



ROCK tuntuu koko kaupungissa: ROCK By Iisalmi –kuvausviikonlopun ohjelma
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ROCK tuntuu koko kaupungissa: ROCK By Iisalmi –kuvausviikonlopun 
Wap-viestejä



Äänitiedostot radiolähetyksistä ja mainoksista

ROCK By Iisalmi – kampanjan radiomainos, 
joka soi Radio Rockilla kampanjaviikkojen 
aikana.

ROCK By Iisalmi – kampanjan
ohjelmayhteistyötunnus. Lisäksi oli pari 
muutakin versiota, jotka elävöittivät viestiä.

ROCK By Iisalmi – kampanjan
aikaisia poimintoja suorista 
Korporaation aamulähetyksistä. 
Nämä raadin kannattaa kuunnella! 

Vasemmalla viisi poimintaa. 
























Sanoma Markkinointi Roudan nettisivuille kampanjasta 
tuotettu referenssiesittely

ROCK By Iisalmi –kampanjan toteuttaminen onnistui mielestämme niin hyvin, että halusimme antaa luvan sen 
käyttämiseen referenssinä. Roudan sivuilta löytyykin erinomainen artikkeli, jossa käsitellään sekä kampanjaa, että yleisesti 
kuntamarkkinointia. Korostamme yhteistyön ja hyvin kumppanuuksien rakentamista – yksin ei kuntamarkkinoijankaan 
tarvitse selvitä! Lue artikkeli: https://www.markkinointirouta.fi/ajassa/asiakkaamme/sisaltoyhteistyo-radio-rockin-
korporaation-kanssa-teki-iisalmi-yrityksista-puheenaiheen

https://www.markkinointirouta.fi/ajassa/asiakkaamme/sisaltoyhteistyo-radio-rockin-korporaation-kanssa-teki-iisalmi-yrityksista-puheenaiheen


ROCK By Iisalmi -kampanja oli 
Iisalmen vetovoimatyön 

SUURIN panostus vuonna 
2020. Yhteisöllisesti 

toteutettuna se lunasti jälleen 
kerran lupauksemme ja 

sloganimme: 
Emme odota ihmeitä. 

TEEMME NIITÄ. 
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