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Lehdistötiedote
Ainutlaatuista paikallista yhteistyötä ja osaamista:
GoKeuruu-mobiilisovellus lanseerataan Keuruun Hiihdoissa
Keuruulaisilla on jälleen yksi syy lisää olla ylpeä aktiivisesta kotiseudustaan. Pieni
mutta sitäkin aikaansaavampi paikkakuntamme on vuoden yhteistyön tuloksena
saanut oman GoKeuruu-mobiilisovelluksen. Sovellus on aivan uudenlainen, sillä se
on yksi ensimmäisiä maassamme, josta löytyvät sekä kaupungin vapaa-ajantarjonta,
yritysten palvelut sekä myös yhdistyksiä. Erityistä tässä sovelluksessa on myös se,
että se on käyttäjälleen täysin ilmainen.
Sovelluksen taustavoimina ovat Keurusseudun Yrittäjät, Kaupan keskus Keuruukehittämishanke Yhdessä enemmän, Keuruun kaupunki sekä sovelluksen
innovaattorina ja toteuttajana paikallinen ohjelmointiyritys TeraKuu.
“Olemme jo pidemmän aikaa toivoneet paikkakunnallemme omaa mobiilisovellusta
ja monen yhteisen tekijän ansiosta saimme tämän nyt onnellisesti toteutettua.
Suurimman kiitoksen ansaitsee ilman muuta TeraKuu, jota ilman emme olisi voineet
tätä paikallisesti toteuttaa”, kertoo Tapani Paasu, Keurusseudun yrittäjien
puheenjohtaja. “Tämänkaltaisen sovelluksen toteuttamiseen tarvitaan paljon
koordinointia eri toimijoiden välillä ja Kaupan keskus Keuruu-kehittämishankkeen
turvin meillä oli tähän tarvittavat resurssit. Kaupungin vapaa-aikapalvelut on
sovelluksessa erittäin tärkeässä roolissa, jotta sovellus on jatkuvasti kiinnostava
sekä matkailijoille, että myös oman paikka kunnan asukkaille” jatkaa Paasu.
Kaupan keskus Keuruu-kehittämishankkeen projektipäällikkö Tiina Sammallahti
puolestaan kiittelee paikallisten yrittäjien ja yhdistysten aktiivisuutta sovelluksen
tekemisessä. “Alkukesästä saimme tavoitteemme, 50 osallistuvaa yrittäjää ja
yhdistystä täyteen ja uskalsimme aloittaa sovelluksen ohjelmoinnin. Paikalliset
yrittäjät osallistuivat sovelluksen kustannuksiin, ilman tätä panosta ei sovelluksen
ohjelmointia olisi päästy aloittamaan”, muistelee Sammallahti projektin alkuvaiheita.
“Sovelluksen sisältö laajeni matkan varrella ja jatkuvasti tulee vielä uusia ideoita,
mitä sovellukseen voisi ottaa vielä mukaan. Uusia yrittäjiä tulee jatkuvasti mukaan ja
myös yrittäjät päivittävät korttejaan jatkuvasti. Sovellus tulee elämään ja kehittymään
koko ajan” summaa projektipäällikkö.

“Keuruun kaupungin vapaa-ajan tarjonta on erittäin laaja. Korttien tekemisessä onkin
ollut paljon työtä”, kertoo Heli Peltola, Keuruun kaupungin vapaa-aikapäällikkö. “Jos

ihan kaikkea ei vielä sovelluksesta löydy, ei kannata huolestua, sillä lisäämme ja
kuvitamme tietoja jatkuvasti lanseerauksen jälkeenkin. Tällä hetkellä sovelluksesta
löytyvät Keuruun kaupungin kulttuuri, matkailu ja liikuntapalvelut, mutta myöhemmin
sovelluksesta tulee varmasti löytymään myös enemmän Keuruun kaupungin
palveluja, joista hyötyvät sekä matkailijat että myös kaupungin omat asukkaatkin”
jatkaa Peltola.
Sovelluksen innovaattorina ja toteuttajana on paikallinen yritys TeraKuu. TeraKuun
tuote “Lemmikkibonus” voitti vuonna 2016 Suur-Keuruun Vuoden tuote-palkinnon.
“Meille jäi kipinä toteuttaa omalla kotipaikkakunnallamme juuri tämänkaltainen
sovellus. Tietääksemme tällainen sovellus on yksi ensimmäisistä laatuaan
Suomessa. Eli mobiilisovellus, jossa kaupungin yrittäjät ja kaupunki ovat yhdessä.
Se kertoo aktiivisesta yrittäjäkentästä ja hyvästä yhteistyöstä kaupungin kanssa.”
kertoilee TeraKuun hallituksen puheenjohtaja Jukka Kuusisto. “Tämä on kuin
paikkakunnan mobiilinen käyntikortti, joka tuo esille kaupungin tarjontaa ja on
konkreettinen esimerkki siitä, miten olemme yhdessä enemmän. Meillä on ollut
ohjelmoinnissa loistava tiimi ja Jouni Jeulonen on tehnyt sovelluksen ohjelmoinnissa
hienon työn” , kiittelee Kuusisto. TeraKuulla tulee riittämään kipinää jatkossakin.
“Keuruun jälkeen haemme markkinoita muualtakin Suomesta ja ulkomailta” Kuusisto
suunnittelee jo nyt.
“Arvioimme, että loppuvuodesta meillä voisi olla jo tuhansia sovelluksen käyttäjiä”,
ennustaa Keurusseudun yrittäjien puheenjohtaja Tapani Paasu. “Sovelluksesta
löytyy niin paljon tietoa, että se on käyttäjälle varmasti jatkuvasti kiinnostava.
Näyttääksemme sovelluksen mahdollisuuksia halusimme esitellä sovelluksen
paikallisessa tapahtumassa, Keuruun Hiihdoissa. Keuruun Hiihdoilla on
sovelluksessa oma kortti, josta löytyvät katsojille kiinnostavat tiedot kuten
lähtöluettelot, reittikartat sekä tulosluettelot. Kaikki nämä ovat nopeasti löydettävissä
parilla napin painalluksella. Lämmin kiitos tapahtuman järjestäjille Keuruun
Kisailijoille, että saimme yhteistyöllä sovelluksen lanseerauksen tehtyä näin”,
summaa Paasu.
GoKeuruu-mobiilisovellus on ladattavissa jo nyt ilmaiseksi Google play- ja Applestoresta.
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“Mistä löydän Keuruun liikuntapaikat? Mitä Keuruulla tapahtuu? Mistä löytyvät
pankkiautomaatit? Entä tarjouksia paikallisista palveluista? Missä on lähin
ruokapaikka?”
GoKeuruu-mobiilisovellus sisältää:

●

Sovelluksessa Keuruun kaupungin tarjonta ja yli 50 paikallista yritystä ja
yhdistystä (määrä kasvaa jatkuvasti)

●

Sovellus sisältää Keuruun kaupungin vapaa-aikapalvelut (kulttuuri, matkailu,
liikunta)

●

Sovelluksen käyttäjällä käytössä tuoreet tiedot yrityksistä, palveluista sekä
tarjouksista

●

Sovellus sisältää Menoinfo-tapahtumakalenterin

●

Mukanaolevat tahot voivat lähettää tietoa uusista tarjouksista tai teemapäivistä

●

Tapahtumajärjestäjät voivat tiedottaa tapahtumista sovelluksen kautta

●

Sovelluksessa on navigaattori, joka näyttää automaattisesti kuinka kaukana
toivottu kohde/yritys on sekä myös ohjaa reitin sinne.

●

Jos yrityksellä nettiajanvaraus, se voidaan lisätä sovellukseen

●

Jos yrityksellä on käytössä leimapassi tai ns 10x-kortti,se voidaan lisätä
sovellukseen

●

Sovellus on lataajille ilmainen ja kiitokseksi latauksesta asiakas saa 5
KEUROA sovelluksen mobiili-lompakkoon, joka oikeuttaa 5 euron arvoiseen
etuun mobiili-KEURO:ssa mukana olevissa liikkeissä.

