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1 OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTA-ALUE
Outokaira tuottamhan ry eli Outokaira on eteläisen Tornionjokilaakson paikallisen kehittämisen ryhmä. Alueeseen
kuuluvat Pellon ja Ylitornion kunnat sekä Tornion kaupunki. (liite 1) 31.12.2013 alueen asukasluku on ollut 30 611
asukasta. Näistä Pellossa asuu 3 742, Ylitorniolla 4 487 ja Torniossa 22 382 henkilöä. Asukasluku on ollut alueella
laskeva. Tornion kaupungin keskusta on tiheään asuttua aluetta.
Alueen asukkaiden yhteistoiminnallisuuden kehittymiseksi paikallinen kehittäminen
ulotetaan tälläkin ohjelmakaudella ydinkeskustaan niissä asioissa, joissa maaseutukaupunki vuorovaikutusta edistetään. Yritysrahoitusta suunnataan ydinkeskustaan
(liite 2) vain niissä tapauksissa, jotka liittyvät kiinteästi maaseutuun.
Outokairan alueen pinta-ala on 5 300 km2. Tämä on 1,57 % koko maan pinta-alasta.
Outokairan alue jakaantuu kahteen eri seutukuntaan: Pello ja Ylitornio muodostavat
Tornionlaakson seutukunnan. Tornio taas on osa Kemi-Tornio seutukuntaa. Oleellinen osa
aluetta on Tornionjoessa kulkeva valtakunnan raja. Kanssakäyminen Ruotsin kanssa on
tiivistä ja luontevaa. Raja antaa mahdollisuuksia toteuttaa paikallista kehittämistä
kansainvälisesti.
Alueen on käytännössä todettu olevan sopiva paikalliseen kehittämiseen, sillä
hankehakemuksia ja hankeideoita on tullut huomattavasti enemmän, mitä Leader–
rahoituksella on voitu toteuttaa.

2 OUTOKAIRA ALUEEN KEHITTÄJÄNÄ
2.1 OUTOKAIRA PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN TOTEUTTAJANA
Outokaira tuottamhan ry:llä on vankka kehittämiskokemus ja EU-rahoitusosaaminen. Ryhmä on aloittanut
toimintansa Leader II kaudella Pellon ja Ylitornion kuntien alueella Meän taijot tuottamhaan ry:nä. Yhdistyksemme
käynnisti jo tuolloin uraa uurtavasti omien hankkeiden tekemisen sekä kansainvälisen toiminnan ruotsalaisten
kanssa. Erityisesti osuuskuntayrittäjyyden edistämien oli keskeisenä toimena. Leader II kausi oli uusien avauksien ja
yksinkertaisen hallinnoinnin aikaa.
Tavoite 1 -ohjelmakaudella toimittiin monirahastoisena maaseudun paikallisena toimintaryhmänä. Alue laajeni
Tornioon ja Rovaniemen mlk:n Ounasjokivarteen ja nimi muutettiin Outokaira tuottamhan ry:ksi. Rahoittajiksi saatiin
kaikki keskeiset rahoittajat Lapista ja EU rahastoista ESR, EAKR ja EMOTR-O. Kaikkia rahoittajia ja rahastoja käytettiin
monipuolisesti ja ”Outokairamaisesti”: hankkeet nivottiin toisiinsa sopiviksi niin kylien kehittämisessä kuin
yrittäjyyden edistämisessäkin. Toimintamallilla saimme syntymään kymmeniä uusia yrityksiä etenkin naisille.
Yritysrahoituksissa käytössä oli EMOTR-O rahaston lisäksi yritysosaston EAKR.
Leader–kaudella 2007-2013 keskeisimpiä toimintoja ovat olleet kylien kehittäminen, kansainvälisyys, yritysten
kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen sekä verkostoituminen. Outokaira on toteuttanut omana toimintanaan
kaikentyyppisiä Leader-hankkeita ja ottanut näin työvälineet monipuolisesti haltuun.
Yritysten kehittäminen ja uusien yritysten synnyttäminen tehtiin neljällä Leader-rahoitteisella koulutushankkeella,
joista yksi oli Outokairan toteuttama. Lisäksi useissa kehittämishankkeissa oli elinkeinojen kehittämiseen liittyviä
asioita. Kansainvälisten hankkeiden satoa korjataan vielä Mustaparta –ravintolan avautuessa syksyllä 2014. Kaiken
kaikkiaan uusia yrityksiä ja työpaikkoja on Leader–rahoituksella syntynyt yli neljäkymmentä, joista noin puolet
Outokairan koulutushankkeen avulla.
Kylien kehittäminen on tehty oman sateenvarjohankkeen avulla. Kylien järjestöt ovat aktivoituneet tekemään omia
kehittämis- ja investointihankkeita, joita on viitisenkymmentä.
Kylä-kunta -yhteistyö on tiivistynyt kyläneuvostojen systemaattisen työn käynnistyttyä. Kaikilla kunnilla on käytössä
Leader-kuntalaina järjestötoimijoille. Leader-ryhmien yhteistyö Ruotsin rajan molemmin puolin on toimivaa ja uudet
kyläyhteydet ovat syntymässä. Lapin Leader-ryhmät ovat tiivistäneet yhteistyötään ja kehittäneet uudet
toimintamallit.
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Kohtalaisen pienen rahoituskehyksen vuoksi on rahoituksia alueelle hankittu myös suoraan ELY-keskukselta reilusti
yli miljoonan euron arvosta. Hakijoina ovat olleet niin alueen kunnat, järjestöt kuin Outokaira.
Outokairan toiminta on pidetty juurilla, ruohonjuurilla. Toiminnassa on pyritty siihen, että alueen järjestöt innostuvat
hanketoimintaan ja kehittävät uudenlaisia lähestymistapoja asioihin, joihin tarvitaan ratkaisuja. Kaikessa toiminnassa
siis huomioidaan alhaalta ylös–lähtöisyys. Emme myöskään tee hankkeita ”avaimet käteen” periaatteella.
”Kävin sukulaisissa Torniossa ja mitä löysinkään: Outokairan lehden. Mielenkiintoinen oli, luin heti. Ja kun sukuloin kylillä,
niin Outokaira näkyi ja kuului siellä täällä”, kirjoitti helsinkiläinen virkanainen eläkepäivien alkaessa.
2.2 HALLITUS JA HENKILÖSTÖ
Yhdistyksen hallitus muodostuu kolmikannan mukaisesti yhdeksästä jäsenestä ja henkilökohtaisesta varajäsenestä
(liite 3). Jäsenten vaihtuvuus on taattu säännöissä siten, että 1/3 jäsenistä on erovuoroisia vuosittain (liite 4),
kolmikannan toteutumista ja kuuden perättäisen vuoden täyttymistä seurataan tarkasti. Hallituksessa säilyy
kuitenkin jäsenten osaaminen, sillä koskaan kaikki jäsenet eivät vaihdu samalla kerralla. Julkisen tahon edustajat ovat
sääntöjen mukaisesti alueen kuntaedustajia. Viime vuosina kuntaedustajat ovat olleet kuntien luottamushenkilöitä.
Yhdistyksellä on 317 jäsentä (4.6.2014), joista naisia on 191, miehiä 79, nuoria 1 sekä yhteisöjä 46, joista kuntia 3 kpl.
Jäsenmäärä on ollut vuosittain nouseva. Toimivan yhdistyksen jäsenyyden tulee perustua jäsenmaksuun, joka
Outokairalla on nyt 10 euroa henkilöjäseneltä ja 20 euroa yhteisöjäseneltä.
Yhdistyksen palveluksessa on toistaiseksi voimassa olevilla työsuhteilla toiminnanjohtaja ja toimistosihteeri, joilla
molemmilla on vankka kokemus kehittämistehtävistä. Muun henkilöstön määrä on vaihdellut toteutettavien
hankkeiden määrästä riippuen. Samanaikaisesti henkilöstöä on ollut enimmillään kuusi henkeä.
Henkilöstön ja hallituksen toimenkuvauksilla (liite 5) on määritelty kunkin osapuolen tehtävät ja ydinvastuualueet.
Tehtävien jako on toimiva. Toimistosihteeri ja toiminnanjohtaja muodostavat tiiviin työparin, joilla molemmilla on
koko organisaation toimintaan liittyvät asiat hallinnassa. Yhdistys hoitaa kaikki taloudelliset asiat itse.
Taloudelliset, hallinnolliset ja hankkeiden neuvontaan liittyvät tehtävät on hoidettu huolellisesti, mikä on näkynyt
tarkastuksissa, maksatuksissa ja päätösten saannin nopeudessa. Myös ulkopuolisen arvioinnin (Vaasan yliopisto,
Levón instituutti 2012) perusteella Outokairan toimintaan luotetaan – niin hankeideointiin, -aktivointiin, suunnitteluun, -toteutuksen ja -neuvontaan kuin hallinnon hoitamiseen. (liite 6)
Outokairalla on ollut yhtä aikaa enimmillään kuusi omaa hanketta ja niissä henkilökuntaa. Hankkeet on toteutettu
tuloksekkaasti. Yhdistys on toiminut hyvin työnantajana ja hankehallinnointi on hoidettu mallikkaasti.
Toimistosihteeri hoitaa keskitetysti hankkeiden taloushallinnon ja toiminnanjohtaja osallistuu hankkeiden
strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen. Työajat jyvitetään kullekin hankkeelle tehtyjen työaikojen perusteella.
Tulevalla ohjelmakaudella tullaan panostamaan enemmän siihen, että mahdollisien kriisitilanteiden tullessa
(esimerkiksi sairastumiset) hallituksessa on aina henkilöitä, jotka on yleisellä tasolla opastettu yhdistyksen hallinnon
hoitamiseen. Näin ollen mahdollinen sijainen pystyy ottamaan tehtävät haltuun laatukäsikirjan, toimenkuvauksien,
hallitusjäsenen opastuksen ja naapuriryhmän kriisituen avulla.
Hallitus on laatinut valintakriteerit, joiden perusteella hankkeita tullaan arvioimaan. (liite 7) Hankkeille tullaan
järjestämään myös aihepiirien mukaisia hakuja, teemahanke otetaan käyttöön ja hankkeille voidaan määrätä
hakuajat, jotta mahdollistetaan hankkeiden parempi vertailu keskenään.
2.3 KEHITTÄMISKUMPPANIT
Outokaira tuottamhan ry toimii aluekehittäjänä, jolla on kokonaiskuva alueen paikallisesta kehittämistarpeesta.
Pitkäjänteinen kehittämistyö näkyy alueen kylissä ja yrittäjyydessä. Toimivat yhteistyöverkostot ja laadukkaaseen
työhön sitoutuvat kehittämiskumppanit takaavat Outokairan kehittämistyön tuloksellisuuden (liite 8).
Kumppanuudet ovat muotoutuneet vuosien yhteistyön tuloksena sellaisiksi, että uudet toimijat saavat aina jotakin
kautta tiedon Outokairan kehittämistoiminnasta ja näin syntyy uusia jäseniä yhteistyöverkostoon ja löytyy uusia
kehittäjiä. Outokairan henkilöstö ja hallituksen jäsenet sekä entiset ”Outokairalaiset” eli toiminnassa mukana olleet
entiset työntekijät ja hallituksen entiset jäsenet ovat oivallisia tiedon viejiä ja samalla tuovat omat verkostojansa
kehittämistoiminnan piiriin.
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Kehittämiskumppanit ovat hieman eri tahoja riippuen siitä, mistä asiasta on kyse. Yrittäjyyden edistämisessä
kehittämiskumppaneina ovat luonnollisesti Yritys-Suomi Tornionlaakson ja Yritys-Suomi Kemi-Tornion verkostoissa
toimivat henkilöt sekä oppilaitoksista etenkin ammattikorkeakoulu, jonka henkilöstöön on eri yhteistyötoimien
kautta syntynyt luontevat suhteet. Kuntien henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat monipuolisesti mukana. Etenkin
kuntien johdossa olevat henkilöt sekä elinkeino-, maaseutu- ja teknisistä asioista vastaavat henkilöt ovat
kehittämiskumppaneiden ydintä.
Kylien kehittämisessä yhteistyötahoja ovat Suomen kuin Ruotsin puolen kylät ja kylissä toimivat monenlaiset
järjestöt. Kylissä toimii aktiivisesti kyläyhdistysten lisäksi monenlaisia järjestöjä, jotka ovat kehittämistoiminnan
ytimessä. Kansainvälisiä kehittämiskumppaneita ovat ruotsalaiset Leader Tornedalen ja Mare Boreale, virolainen
Pärnu Lahe Partneluskogu, ranskalainen Pays Terres de Lorraine sekä luontomatkailuun liittyen unkarilainen
Cserhátalja LEADER Egyesület ja virolainen Peipsi-Alutaguse Koostöökoda.
Kylien kehittämisessä kumppaneita ovat myös maakuntatasolla kylien kanssa toimivat tahot, kuten maakunnallinen
Lappilaiset kylät ry, Lapin liitto, pohjoisen Leader-ryhmät sekä sosiaalipuolen järjestöt. Kemissä toimiva Pohjoisen
yhteisöjen tuki -Majakka ry tuo kaupunkien hyvät käytännöt maaseututoimijoiden pariin.
Lapin Leader ryhmien yhteisen Paikallisen kehittämisen vahvistaminen -hankkeen (PKV) avulla on luotu
systemaattista yhteistä kehittämistä. Yhteistyö kattaa niin viestintää kuin tehtävien vastuuttamista ryhmien kesken.
PKV-hankkeen opit on kirjattu yhteistoimintasopimukseen, jonka konkreettinen toteuttaminen käynnistetään
uuden ohjelmakauden alkaessa. (liite 9)
Outokaira alueen tuntijana tietää, mitä eri asioita alueella tapahtuu ja voi näin yhdistää erilaiset toimijat ja
toimenpiteet. Alueen ihmiset saadaan tiedottamisen, aktivoinnin, ihmisten yhteen saattamisen ja keskustelujen
kautta innostumaan asioista ja asiat lähtevät toteutumaan lumipallomaisena vyörynä.

3 ANALYYSI ALUEEN KEHITTÄMISTARPEISTA JA -MAHDOLLISUUKSISTA
Outokairan alue nojaa vahvasti paikalliskulttuuriin, jonka perusta on luotu historian merkkihenkilöiden ja Ruotsin
kanssa. Valtakunnan raja tuo mukanaan ainutlaatuista rajat ylittävää yhteistyötä ja kulttuuria. Rajayhteistyö, kulttuuri
ja historia mahdollistavat alueen kehittämisen matkailullisesti omanlaisekseen, jossa paikalliset tekemiset, pienet
kotoisat majapaikat ja paikallisten ihmisten kohtaamiset ja kylätapahtumat muodostavat saumattoman yhteistyön.
Alueen ihmiset ovat tottuneet yhteistyöhön ja yrittäjyys on vahvaa.
Alueella kamppaillaan isojen kasvukeskusten imussa väestön vähenemistä ja ikärakenteen vääristymistä vastaan.
Lapin matkailun kehitys antaa työkaluja alueen matkailuelinkeinon kehittämiseen, mutta näihin mahdollisuuksiin ei
aina jakseta uskoa. Tyhjenevät liiketilat, heikko saavutettavuus ja pitkät etäisyydet nähdään enemmänkin
heikkouksina kuin mahdollisuuksina esimerkiksi uusien yritysten perustamiseen tai hiljaisuutta hakevien
matkailijoiden houkuttelemiseen.
Alueen erilaiset luontoympäristöt, luontoarvojen merkityksen kasvu ja matkailun trendit luovat mahdollisuuksia
kehittää uutta liiketoimintaa. Maalle muutto, paikallinen ruoka ja kulttuuri, nuorten kasvava kiinnostus kotiseutuun
sekä alueen tunnettu vieraanvaraisuus voivat houkutella alueella uusia asukkaita ja yrityksiä.
Kylien elinvoimaisuus on oleellinen osa alueen kehittämistä. Arkipäivässäkin läsnä oleva valtakunnan raja on
erinomainen mahdollisuus luoda uusia reittejä, tapahtumia ja matkailullisia kokonaisuuksia, jotka houkuttelevat
vierailijoita läheltä ja kaukaa tutustumaan luontoon ja kulttuuriin.
Outokairaa uhkaavat monet asiat, joihin alueen asukkailla ei ole vaikutusmahdollisuutta, esimerkiksi teollisuuden
suhdannevaihtelut, kansainväliset selkkaukset tai saavutettavuusongelmat. Alueella kuitenkin uskotaan huomiseen
ja ollaan valmiita tekemään yhdessä elinvoimainen Outokaira.
Seuraavalla sivulla on esitetty SWOT-analyysi alueen kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista:
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VAHVUUDET

• Vahva yhteistyökulttuuri ja verkostotoiminta
•

•
•

•
•
•

•
•
•

aluekehittäjien, kuntien, kylien ja järjestöjen välinen
talkooperinne, tapahtumat
toimeliaat, vieraanvaraiset ihmiset
Sijainti valtakunnan rajalla
• meän kieli ja yhteinen historia
• rajan ylittävät palvelut käytössä
• kansainvälinen kulttuuri ja rajayhteistyö
• kansainvälisyys jokapäiväistä
Alueelle ominainen kulttuuriperintö
elinkeinojen voimavarana
• näyttäytyy vahvasti taiteessa ja käsillä tekemisessä
Historiallisesti tunnettua jokivartta
• tutkimusmatkailijoiden kohteena
• Ruotsin vaikutteena siisteys
• maisemallisesti monenlaista aluetta
• hiljaisuutta ja rauhaa
• Napapiiri
Luonnonvarat ja alkutuotanto
Puhtaus: luonto, ilma, ruoka
Vahva yrityskulttuuri
MAHDOLLISUUDET

• Kaivosalan ja teollisuuden heijastukset
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

uudet asukkaat, yritystoiminta, asunnot jne.
Lapin matkailun kehitys
• matkailijat, jotka eivät halua ”suorittaa” löytävät alueen
• rauhaa, luontoa, talvea, rajan yli tapahtuvaa toimintaa,
• ”meidän arki on matkailijan juhlaa”
• paikalliset tekemiset ja tapahtumat nivotaan
matkailuun ja rajan yli
• isojen matkailukeskusten puuttuminen
Uusiutuva paikallinen energia
Luontoarvojen kasvu yhteiskunnassa
Junaliikenne
Alueen erilaiset luontoympäristöt: meri
saaristoineen, jokivarsi, järvet, suoalueet
Nuorten kasvava kiinnostus kotiseutuun
Maalle muutto –trendi ja kotoilu
Paikallinen ruokaverkosto
Vieraanvaraisuuden tuotteistaminen
Kansainvälisen kulttuuriperinnön ja historian
hyödyntäminen
• rajan tuoma eksotiikka
Pohjoiset luontoarvot
Kansainvälinen toimintaympäristö neljän
maan lähipiirissä
Laajat kansainväliset asiakasverkostot
Yrittäjähenkisyyden kasvu kouluissa
Yrittäjyyden edistäminen uusilla tavoilla

HEIKKOUDET

• Väestön väheneminen ja ikärakenne
• Opiskelupaikkojen väheneminen
• Isojen kasvukeskusten imu tuntuu
• Julkisen liikenteen vähäisyys ja pitkät etäisyydet
• Isojen matkailukeskusten puuttuminen
• Matkailua ei nähdä potentiaaliseksi yritystoiminnaksi
•
•
•
•

tyypillisten ”Lappi-elementtien” puutteen vuoksi
(tunturikeskukset ja niihin liittyvät toimet)
Tyhjenevät liiketilat
Tietoliikenneyhteydet
Ajoittainen uskon puute alueen ja omiin
mahdollisuuksiin (”ei se kannatte”)
Toimijoiden väsyminen ja ikääntyminen

UHAT

• Poismuutto
• Teollisuuden suhdannevaihtelut
• Kansainväliset selkkaukset
• Keskittämispolitiikka
• Koulutuksen keskittämisuhat
• Luonnonmaiseman tuhoutuminen
• Tiestön rapautuminen
• Saavutettavuus ongelma (esim. lentoliikenne)
• Ei nähdä mahdollisuuksia vaihtoehtoisissa
matkailutoiminnoissa
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4 STRATEGIAN KUVAUS JA TAVOITTEET
4.1 VISIO
Työn äänet, vireät ihmiset ja yhdessä tekeminen tekevät elinvoimaisen Outokairan
4.2 STRATEGISET KEHITTÄMISTARJOTTIMET

Kylien
kehittäminen

Yrittäjyyden
edistäminen

Outokairan strategia jakaantuu kahteen kehittämistarjottimeen – kylien kehittämiseen ja yrittäjyyden edistämiseen.
Kummallakin tarjottimella on tarjolla erilaisia kehittämiseen liittyviä asioita, eli ”kehittämissuupaloja”. Näistä on
mahdollista valita sopivat ”suupalat” kulloiseenkin kehittämistarpeeseen. Tarjottimet täydentävät toisiaan ja
esimerkiksi kylät ottavat suupaloja yrittäjyyden tarjottimelta kehittäessään kylien liiketoimintaa. Kylät nostavat
toimintansa uudelle tasolle.
4.3 LAADULLISET JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET
LAADULLISET TAVOITTEET
• aito paikallislähtöisyys
• osaamisen kasvattaminen

• uuden kokeilua
• nuoret mukana toiminnassa

• ylisukupolvisen toiminnan vahvistaminen
• tasa-arvotavoitteet toteutuvat

• hankkeet muodostavat toisiaan täydentäviä kokonaisuuksia
• yhteistyön tekeminen systemaattista
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MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET
• uusia yrityksiä 48
joista naisten 12
joista alle 35-vuotiaita 5
!
joista miesten 36
joista alle 35-vuotiaita 14
!
• uusia työpaikkoja 40
joista naisten 12
joista alle 35-vuotiaita 6
!
joista miesten 28
joista alle 35-vuotiaita 12
!
• hankkeiden vaikutuspiirissä olevat työpaikat 175
• yritysten hankkeita 60
• kehittämishankkeita 20
• yhteisöllisiä investointeja 65
• kansainvälisiä hankkeita 5
• alueiden välisiä hankkeita 3

• osallistuvia organisaatioita hankkeissa 90
• hankkeita toteutetaan 48 kylässä

• osallistujia hankkeissa 3500
• yleishyödyllisten hankkeiden hakijoista 75 % kansalaisjärjestöjä
• arvioinnit 2

4.4 MONIRAHASTOINEN PAIKALLINEN KEHITTÄMINEN
Tavoite 1 -ohjelmakaudella Outokaira toteutti erittäin onnistuneesti monirahastoista paikallista kehittämistä, toimi
ESR-hankkeiden hakijana ja neuvoi alueen hakijoita rahoituksen hakemisessa ja toteuttamisessa. Monirahastoisuus
antaa mahdollisuuden viedä kaikkien rahastojen toimet paikalliseen kehittämiseen, jolloin saadaan lisättyä alueen
vetovoimaa ja sosiaalisia innovaatioita. Monirahastoisuus mahdollistaa sen, että kuhunkin kehittämistoimenpiteeseen käytetään parasta mahdollista rahoitusinstrumenttia. Outokairan monirahastoista paikallista
kehittämisstrategiaa toteutetaan hakemalla hankkeita eri rahastoista tai mahdolliseen monirahastoiseen
lappilaiseen sopimukseen perustuen yhteistyössä Lapin Leadereiden kanssa.
4.5 YHTEENSOVITUS
Lapin Leader–ryhmät ovat olleet aktiivisesti mukana tekemässä Lapin maaseudun alueellista kehittämisohjelmaa
sekä Lapin liiton koordinoimaa ”Kymmenen virran maa” –maaseutuohjelmaa. Monirahastoisesta paikallisesta
kehittämisestä on hyvät neuvotteluyhteydet. Lapin maaseudun kehittämissuunnitelman ja Leader ryhmien
toimintaa on työstetty yhdessä Lapin ELY-keskuksen kanssa. Yhteistoiminnasta on tehty yhteistyösopimusluonnos
(liite 10) ryhmien ja Lapin ELY-keskuksen kanssa. Sopimuksessa sovitaan toimintatavat ja työnjako.
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5 STRATEGIAPROSESSI
Outokairan strategiaprosessia on tehty ihmisten kanssa siten, että on menty mukaan tilanteisiin, joissa alueen
asukkaat kokoontuvat. Työtä on tehty erilaisilla menetelmillä luontevissa tilanteissa ilman tyypillisiä ”strategiailtoja”.
(liite 11)
Ensimmäinen tällainen työpaja pidettiin syksyllä 2011 Saariselällä Lapin kylätoimintapäivien yhteydessä, jossa Lapin
Leader ryhmät olivat koonneet nuoret työskentelemään yhdessä. Aarrekarttatekniikalla tehdyt työt näyttivät,
millaisesta Lapista nuoret unelmoivat. Samaan aikaan myös päätettiin, että Lapin Leaderit tarvitsevat strategisen
yhteistyön tekemiseen yhteisen hankkeen, Paikallisen kehittämisen vahvistamisen eli PKV-hankeen, jonka
toteuttamisen Outokaira otti tehtäväkseen.
Tärkeänä apuna strategiatyössä on ollut Outokairan kylien kehittämishanke. Sen käytännön työn kautta on tullut
ajankohtaista viestiä kylien ja järjestöjen tarpeista. Kylähankkeessa työstettiin kaikkiin kolmeen kuntaan
kuntakohtaiset kylien kehittämissuunnitelmat (liite 12, Tornion suunnitelma), jotka on esitelty kussakin kunnassa.
Viranomais- ja sidosryhmähaastatteluiden lisäksi työn loppuvaiheessa järjestettiin jokaisessa kunnassa työpajojen
sarja, joiden yhtenä tavoitteena oli löytää konkreettiset kehittämiskohteet tulevaan Leader-strategiaan. Työpajoissa
käytettävät työmenetelmät suunniteltiin yhdessä PKV-hankkeen kanssa. Konkreettisuuden lisäämiseksi työpajoissa
jaettiin myös kuvitteellisia, eri euromääräisiä ”kehittämisshekkejä”, joiden käyttötavan kukin osallistuja sai itse
päättää.
Strategiatilaisuuksia on siis ollut aina aarrekartan tekemisestä mielenmaisema työpajaan (liite 13), strategiaryhmän
sidosryhmäanalyysiin, hallituksen paneelityöpajaan (liite 14), ”hatusta vetoon” ja palautepohdiskeluun,
maaseutuvoorumeihin, kylämatkan viestiseinään (liite 15), Lapin Leadereiden ja ELY-keskuksen yhteiseen kuvatyöpajaan, kyläneuvostojen kokouksiin, kylähankkeen kokemuksiin, Lapin kylätoimintapäivien työryhmiin,
kansainvälisen hankkeen arvosteluihin ja moneen muuhun.
Tärkeä prosessi tulevaisuuden hahmottamisessa oli Outokairan sanomat -lehden tekeminen. Siinä hankkeiden
toteuttajat pääsivät kertomaan kokemuksistaan. Lehden julkistaminen sai aikaan ennen näkemättömän yhteydenottojen tulvan. Lehti oli selkeästi innoittanut lukijoita miettimään omaa aluettaan ja sen kehittämistä uusin silmin.
Taaksepäin katsomisella olemme tunnistaneet omat vahvuutemme ja nyt itsekin uskomme, että toimintatapaamme
luotetaan alueella. Luottamuksen tuntuun vaikutti etenkin vuonna 2012 tehty ulkopuolinen arviointi. Arviointi näytti
selkeästi sen, että niin asiakkaat kuin sidosryhmät luottavat Outokairan tapaan toimia. Ilman arviointia vahvuudet
olisivat jääneet omassa mielessämme liian heikkoon valoon. Arviointi toki myös näytti sen, että tiedottamiseen
suurelle yleisölle on vielä kiinnitettävä enemmän huomiota.
Lapin Leader-ryhmien Paikallisen kehittämisen vahvistaminen -hanke on tuonut ajattelutapojen muutosta. Se on
syventänyt strategisen kehittämisen tapaa. Hankkeen aikana on terävöitetty Outokairan kehittämisprofiilia ja haettu
toiminnan painopisteitä. Outokairan kehittämistyössä on löydetty punainen lanka, joka näkyy tässä kehittämisstrategiassa Outokairan toimintamalleina ja kehittämistapoina. Outokairan kehittämistyö jatkuu eteenpäin kehräten
pienistä asioista isompia kokonaisuuksia. Punainen lanka muodostaa näin kudotun verkon. Kehittämisen raakaaineet ovat tuttuja, mutta niistä voidaan tehdä erilaisia kehittämistoimenpiteitä – aivan kuten lankakerästä.
Outokairan strategialuonnos on ollut nettisivuilla vapaasti kommentoitavana. Sitä on esitelty alueen toimijoille ja
kyläneuvostoille. Strategiasta ja toiminnasta on otettu palasia ja tehty kyselyitä mm. ohjausryhmille ja hallitukselle.
Kaikki kommentit ovat näyttäneet sen, että Outokairan tapa toimia ja uuden strategian linjat ovat juuri sellaisia, joita
alueellamme halutaan toteuttaa tulevaisuudessa. Kuten Lapin ELY-keskuksen kehittämispäällikkö totesi
kylähankkeen loppuseminaarissa: ”Olen niin ylpeä siitä, että Outokaira on pysynyt asian juurilla, eli tekee työtä kylien
järjestöjen kanssa.”
Outokairalaiset kulkevat kentällä kohdaten monenlaisia kylien asukkaita – järjestöihmisiä, yrittäjiä, yrittäjyydestä
kiinnostuneita, kehittäjiä, viranomaisia, kunnanjohtajia ja elinkeinojen kehittäjiä. Keskusteluissa tulee usein esille
asioita, joihin tartutaan, kun kuunnellaan keskustelua ”herkällä korvalla”. Näin löydetään niin yrittäjien ituja kuin myös
kehittämisideoiden ituja, joita kehräämällä syntyy hyviä hankkeita. Strategiaprosessissa yhdistyksen
toiminnanjohtaja on ollut silminä, korvina ja saanut ohjausta prosessikirjoittamiseen PKV-hankkeen
projektipäälliköltä. Strategian valmistelussa on siis katsottu taaksepäin, ymmärretty nykytilaa ja oivallettu tulevaisuus.
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6 TOIMINTASUUNNITELMA
6.1 NÄIN MET SEN TEHEMÄ
”Mie olen vuosikymmenet haaveilu alisen Tornionlaakson yhtheisestä areenasta, jossa olisit ihmiset Väylän
molemin puolin myötä kaupungista Pelhoon saakka. Laitaa lukien sama kieli, sama mieli ja iteolokia
kaikila, Tornionlaakson maakunnan kehittäminen ja lujittaminen. Tavaliset ihmiset on Tornionlaakson
asiantuntioita. Meän huumorintajussa on auain, josta meät tunnistaa ja josta tornionlaaksolainen
tunnistaa toisen samanlaisen.”
– Hannu Alatalon tekstiä kirjoituskilpailusta, jolla kokosimme aineistoa strategiaamme

OUTOKAIRAN VISIO: Työn äänet, vireät ihmiset ja yhdessä tekeminen
tekevät elinvoimaisen Outokairan.
Tapahtumat ja reitistöt

Investoinnit

Tuotteet ja palvelut

Innovointi ja osaaminen

Toimenpiteistä syntyy
Kehittämistarjotin 1
KYLIEN
KEHITTÄMINEN
Yhteistyö ja
verkostoituminen
Investoinnit ja
viihtyvyys
Kylien
liiketoiminta
Kansainvälisyys

Toiminnan painopisteet

Kehittämistarjotin 2
YRITTÄJYYDEN
EDISTÄMINEN

Paikallinen kulttuuri
ja elinkeinot

”Yrittäjänitujen”
etsintä

Kädentaidot ja
taide

Uskallusta unelmointiin,
tarttumista tekemiseen

Ruoka

Liiketoimintaosaamisen
kehittäminen

Uusiutuva
energia

Kansainvälisyys

”Yhteen hiihleen
puhaltaminen”

Nuoret

Rinnalla kulkeminen

Kuvio 1. Outokairan toimintasuunnitelma: ”Näin met sen tehemä”.
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Outokairan toimintasuunnitelma on esitetty kuviossa 1. Suunnitelman keskiössä on kaksi kehittämistarjotinta: kylien
kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen. Kylien kehittämisen osa-alueita eli suupaloja ovat yhteistyö ja
verkostoituminen, investoinnit ja viihtyvyys, kylien liiketoiminta sekä kansainvälisyys. Yrittäjyyden edistäminen
jakaantuu myös neljään suupalaan: yrittäjäitujen etsintä, uskallusta unelmointiin ja tarttumista tekemiseen,
liiketoimintaosaamisen kehittäminen ja yhteen hiilen puhaltaminen.
Kehittämistarjottimia yhdistää neljä toiminnan painopistettä eli paikallinen kulttuuri ja elinkeinot, kädentaidot ja
taide, ruoka ja uusiutuva energia. Painopistealueiden mukaisten hankkeiden toteuttamiseksi poimitaan erilaisia
kehittämistoimenpiteitä eli suupaloja kehittämistarjottimilta. Toimenpiteiden tuloksena on tuotteita ja palveluja,
tapahtumia ja reitistöjä, investointeja sekä innovaatioita ja osaamista.
Kehittämisen taustalla painopisteitä, toimenpiteitä ja tuloksia läpäiseviä teemoja ovat rinnalla kulkeminen,
kansainvälisyys ja nuoret. Rinnalla kulkemisen malli on todettu Outokairassa toimivaksi kehittämisen malliksi. Olipa
kyseessä kylien kehittäminen tai yrittäjyyden edistäminen niin rinnalla kulkija antaa tukea, aktivoi ja tarvittaessa
pukkaa eteenpäin. Kansainvälisyys taas on Outokairan toiminnassa jatkuvasti läsnä arkipäivän toimista
kehittämiseen. Nuorten osallisuus ja aktivoiminen ovat tulevaisuuden kannalta oleellisen tärkeitä. Nuoret tulisi saada
mukaan kehittämään ja kehittymään Outokairan mukana. Yhdistämällä kaikki toimintasuunnitelman osat
painopisteistä, toimenpiteiden kautta syntyviin tuloksiin kuljetaan kohti Outokairan visiota: Työn äänet, vireät
ihmiset ja yhdessä tekeminen tekevät elinvoimaisen Outokairan.
6.2 TOIMINNAN PAINOPISTEET
6.2.1 Paikallinen kulttuuri ja paikalliset elinkeinot
Tornionlaaksossa on aina ponnistettu paikallisuudesta. Paikallisista olosuhteista ja tarpeista on luotu työpaikkoja niin
alueen palvelutarjontaan kuin matkailijoille. Matkailijoille paikallisuutta parhaimmillaan on alueen luonto ja sen
tarjoama vetovoima. Raja ja ruotsalaisuus luovat oman eksotiikan alueelle.
Oman osaamisen tuotteistaminen on käynnistänyt monen uuden yrityksen syntymisen. Osaaminen on tuotteistettu
palveluiksi ja tuotteiksi, joita on myyty parhaimmillaan ympäri maailmaa. Yrittäjyys on etenkin miehillä saanut
useimmiten alkunsa oman osaamisen tuotteistamisesta. Näihin ”äijähankkeisiin” kiinnitetään nyt erityistä huomiota.
6.2.2 Kädentaidot ja taide
Luovat alat ovat nykyisin muutakin kuin käsitöiden tekemistä. Luovat alat hyödyntävät perinteistä luovuutta mutta
nykyaikaisin keinoin. Valokuvaus, taide ja pelit – näitä kaikkia voidaan hyödyntää niin matkailussa kuin
tuotannollisessakin toiminnassa. Outokairan alueelle ominaista on Tornionlaaksolaisen perinnemaalauksen
hyödyntäminen. Perinnemaalausta voidaan innovatiivisesti hyödyntää niin puu-, metalli-, kangas-, neule- kuin
paperituotteissakin.
Luovien alojen yhdistämisessä matkailuun on jo useita kohteita. Luovaa alaa ovat myös näytelmät, runot ja
musiikkiesitykset. Niiden hyödyntäminen matkailussa on vielä alkuvaiheessa. Eniten tätä on hyödynnetty
Pekanpään kylän ohjelmapalveluissa, joissa vierailee matkailijoita ja muita erilaisia ryhmiä.
6.2.3 Ruoka
Tornionlaaksolaiset ovat aina olleet ylpeitä hyvästä, puhtaasta ruuastaan. Alueelta löytyy monenlaisia perinneruokia,
joiden hyödyntämistä laajemmin ei vielä ole aloitettu. Perinneruokareseptejä on kerätty kilpailun avulla, mutta
niiden hyödyntäminen on vielä alkutekijöissä. Ruoka on noussut julkisuudessa trendiksi. Ruokaan panostetaan niin
ravintoloissa, jalostuslaitoksissa kuin kotonakin.
Paikallisuus ja ruoka ovat nostaneet päätään jo pitkään. Kuluttajat haluavat lähellä tuotettua, monissa laitoskeittiöissä
jo ajatellaan lähellä tuotettua ja osa kaupoista haluaa valikoimiinsa paikallisia tuotteita. Erityisesti matkailussa on
koettu ongelmallisena löytää paikalliset elintarvikkeet. Lähiruokateeman edistämisessä voi lähihenkilö olla oikea
tapa edistää kuluttajien ja tuottajien kohtaamista. Ruoka painopisteenä mahdollistaa siis monenlaista kehittämistä ja
investointeja.
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6.2.4 Uusiutuva energia
Uusiutuvan energian käyttö on saanut entistä enemmän jalansijaa erilaisissa toiminnoissa. Bioenergian käyttöä
kokonaisten kylien käytössä selvitellään Lapissa. Uusiutumatonta energiaa pyritään korvaamaan uusiutuvilla
lähteillä. Auringon ja tuulen käyttö on lisääntynyt ja metsästä otetaan entistä enemmän energiaa talteen.
Outokairassa luotetaan siihen, että uusilla, innovatiivisilla tavoilla voidaan löytää keinoja saada paikallinen energia
käyttöön mitä erilaisimmilla keinoilla.
6.3 KEHITTÄMISTOIMENPITEET ELI KEHITTÄMISTARJOTTIMET
Outokairan kehittämistoimenpiteet eli kehittämistarjottimet ovat:
Kehittämistarjotin 1: Kylien kehittäminen, Näin met aattelimma kehittää Outokairan kyliä vastaki
Kehittämistarjotin 2: Yrittäjyyden kehittäminen, Näin met olema aatelheet kehittää yrittäjyyttä
Outokaira ja outokairalainen toimintatapa ovat ottaneet jokaisella ohjelmakaudella harppauksen eteenpäin kylien ja
yrittäjyyden kehittämisessä. Outokairassa on opittu luottamaan kouluttamiseen, rinnalla kulkemiseen ja sitä kautta
osaamisen lisääntymiseen niin, että jatkossa voi toimia omin voimin. Nyt kylien kehittämisessä noustaan taas
seuraavalle askelmalle, eli yhdistetään siihen kylien business.
Kehittämistoiminnan iduista luodaan kehittämistoimintoja varten Outokairan tarjottimet, jotka sisältävät
monenlaisia kehittämisen palasia eli ”suupaloja” käytettäväksi kulloisenkin tarpeen mukaan. Suupaloja tulee olla
monenlaisia, sillä kylät ja yritykset ovat erilaisia ja myös kehittämissyklit ovat eri toimijoilla erilaisia.
Hanketoimijat ohjataan omatoimisiksi siten, että hankkeen suunnitteluvaiheessa annetaan apua, neuvoja ja ohjeita,
mutta asioita ei tehdä valmiiksi asiakkaiden puolesta. Emme siis anna kalaa, vaan opetamme kalastamaan. Näin
varmistamme sen, että hankkeen hakemisen lisäksi hakijalla on myös taidot toteuttaa hanketta.
6.3.1 Kylien kehittäminen eli kehittämistarjotin 1: Näin met aattelimma kehittää Outokairan kyliä vastaki
Outokairassa luotetaan siihen, että alueen asukkaat ovat niitä parhaita oman alansa asiantuntijoita, kunhan heitä
kuunnellaan oikein. Outokairan kylien kehittämistarjotin jakautuu neljään osa-alueeseen eli suupalaan, jotka ovat:
yhteistyö ja verkostoituminen, investoinnit ja viihtyvyys, kylien liiketoiminta sekä kansainvälisyys. Jokaiselle osaalueelle on määritelty keskeisimmät kehittämistavoitteet ja kehittämistoiminnan ydin, joiden perustalta on
mahdollista rakentaa kylän omaan makuun sopiva yhdistelmä eli kehittämiskattaus.
SUUPALA A: Yhteistyö ja verkostoituminen
KEHITTÄMISTAVOITTEET
• kylien välisen yhteistyön tiivistäminen
• kylien osaamisen kehittäminen

• kylä-kunta yhteistyön vahvistaminen
• nuorten aktivoiminen ja osallistaminen
kehittämistoimintaan

TOIMINTAYDIN
• kylien vahvuuksien esiin nostaminen ja vuorovaikutuksen
kehittäminen
• kansainväliset ja alueiden väliset vaihdot ja vierailut
• suunnitelmallisen kehittämisen ja yhteistyömallien
kehittäminen
• NuorisoLanderaha, kylien, järjestöjen ja koulujen yhteistyön
edistäminen
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Tulevalla kaudella yhteistyön tekeminen ulotetaan taas uudelle tasolle. Nyt kylät ja kylien asukkaat tiedostavat
yhteistyön merkityksen ja tuntevat toistensa toimintatapoja. Kylät miettivät laajempia kehittämiskokonaisuuksia,
joissa huomioidaan oman kylän lisäksi naapurikylän tarpeita. Naapurikylä voi olla jopa rajajoen toisella puolella oleva
kylä tai kunnan rajan ulkopuolella oleva. Näkymätön aita kylien välillä on kaatunut.
Kansainvälisissä ja alueiden välisissä hankkeissa kylät tulevat olemaan aktiivisessa osassa. Kehittämishankkeiden
toteuttamisen osaaminen on noussut jo niin korkealle, että nyt uskalletaan ottaa toteutettavaksi jo järjestöjen omia
kansainvälisiä ja alueiden välisiä hankkeita. Osaamisen nousun myötä myös rohkeus rahallisten vastuiden
ottamiseksi on kasvanut ja sopimusteknisten asioiden osaaminen auttaa riskien minimoimisessa. Yhteisiin
kehittämistoimenpiteisiin osallistutaan myös innolla.
Kyläneuvostojen tai vastaavien roolin vakiintuminen yhdeksi kuntien tärkeistä kumppaneista tuo kylä-kunta
yhteistyöhön aivan uuden näkökulman. Kylät ovat yksi selkeä osa kunnan kehittämistä. Eri hallintokuntien kautta
kyliä koskettavat sektoritoimenpiteet muokkautuvat kyläneuvostojen ja kuntien vuoropuhelun avulla
toimenpiteiksi, jotka parhaiten palvelevat kylässä asuvia kuntalaisia. Vuoropuhelun avuksi sovitaan yhteiset
menettelytavat esimerkiksi vuosikellon avulla. Vuoropuhelu tuo toimintaan systemaattisuutta ja voi samalla avata
aivan uudenlaisiakin toimintatapoja, joilla kunnan palveluita kylissä toteutetaan. Uudenlaisista maaseudun
palveluiden toteutustavoista voidaan mallia ottaa jo Lapin Leader-ryhmien kokemuksien kautta.
Maaseudun kylät ovat tulleet halutuiksi asuinpaikoiksi. Tonttien tarjonta ei kuitenkaan ole kasvanut kysynnän
mukaisesti, joten kylät yhdessä kuntien kanssa voivat edistää asiaa kaavoituksen avulla. Kylät voivat profiloitua
omannäköisiksi. Esimerkiksi Tornion eteläosan kylät voivat olla haluttuja asuinpaikkoja. Kyläläiset voivat edistää
kyläkaavoituksen ottamista mukaan kyläsuunnitteluun ja organisoida myytäviä tontteja ostajien näkyviin. Kylän
nuorille tietotekniikan taitajille voi avautua tonttimarkkinoinnissa uusia uria ja ansaintamahdollisuuksia, kun nuoret
pyörittävät kyläkohtaisia tonttipörssejä ja keksivät toinen toistaan näyttävämpiä mainoskeinoja.
Nuorten asioihin on tartuttu uudella otteella. Nuorten sekä nuorten parissa toimivien kesken on käynnistetty
säännölliset tapaamiset. Outokairan mallissa paikalliseen kehittämiseen otetaan nuoret vahvasti mukaan. Nuoret
saavat käyttöönsä NuorisoLanderahaa, jonka käytöstä sovitaan yhdessä. Toki rahan saannin vastineeksi tulee
tehdäkin jotain alueen hyväksi ”keppi ja porkkana” on toimiva systeemi. Kylätoiminta, kylissä eläminen ja kylien
kehittäminen viedään koulutasolle siten, että NuorisoLanderahan saamiseksi pidettäviä kerhoja toteutetaan yhdessä
koulujen ja järjestöjen kanssa. Koulujen oppitunteja voidaan viedä kylätaloille, jolloin oman alueen tuntemus
laajenee.
SUUPALA B: Investoinnit ja viihtyvyys
KEHITTÄMISTAVOITTEET
• järjestötoimijoiden aktivoiminen kylien
kehittämiseen
• kylätaloympäristön viihtyvyyden parantaminen
• kylätalojen käytön monipuolistaminen
• kylien markkinointi

TOIMINTAYDIN
• harrastus- ja vapaa-ajantoimintojen monipuolistaminen
• kylätalojen, piharakennusten ja piha-alueiden
kunnostaminen
• yritystilojen tarjoaminen ja yritystoiminnan käynnistämisen
edistäminen
• kylätapahtumien ja -tilaisuuksien järjestäminen

Kylien järjestöistä lähinnä kyläyhdistykset ovat olleet aktiivisimpia investointihankkeiden toteuttajia. Kylien muut
järjestöt ovat vasta löytäneet hankkeiden tuomia mahdollisuuksia, joskin niitäkin on jo hakijoina ollut useita. Muiden
järjestöjen mukaan saaminen on tärkeää, sillä niiden mukana kyliin tulee monipuolisesti toimintoja. Kylien
toteuttamat esiintymispaikat, tapahtumien järjestämisessä tarvittavat rekvisiitat, erilaisiin urheilumuotoihin liittyvät
hankinnat, teemalliset reitit sekä viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta lisäävät laitehankinnat ovat juuri niitä asioita, joita
elävät paikallisyhteisöt tarvitsevat.
Kylätalojen tai muiden kokoontumispaikkojen kunnostaminen, pihan ja muiden tilojen varustaminen
asianmukaisilla rakennelmilla ja varusteilla lisää kylän toimimista viihtyisänä asuinpaikkana sekä yrittämisen
mahdollistajana. Perus infrastruktuurin rakentaminen paikallisen kehittämisen varoilla tulee kyseeseen silloin, jos
mitkään muut ratkaisut eivät toimi ja toteuttajana on todella paikallistaso.
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Kylien omia rakennuksia tullaan käyttämään monipuolisesti kylien tarpeissa. Näin kylän sisälle saadaan siellä
tarvittavaa toimintaa niin viihtyisyyteen liittyen kuin myös elinkeinoelämän tarpeisiin. Jossain vaiheessa kunnan
lähiruokakeskusta voidaan hoitaa entiseltä kyläkoululta, jonka omistajuus on aikanaan siirtynyt kyläläisille. Kylätalot
tulee saada uudenlaiseen käyttöön, ei pelkästään kokoontumis- ja harrastustiloina toimimiseen.
Elävä, monipuolinen, aktiivinen kylä toimii myös matkailun ja muun yrittäjyyden vetovoimana. Järjestöjen
toteuttamat investoinnit antavat raameja kyläkokonaisuudelle ja sille, miten kylässä viihdytään. Kylissä ei voi aina
erotella, mikä vaikuttaa vain viihtyisyyteen ja mikä elinkeinotoimintaan. Vapaaehtoistoimijoiden toteuttamat
tapahtumat ja tilaisuudet tuovat alueelle ulkopuolisia osallistujia – siis maksajia, jotka vilkastuttavat niin kylän elämää
kuin elinkeinoelämääkin.
SUUPALA C: Kylien liiketoiminta
KEHITTÄMISTAVOITTEET
• liiketoimintaosaamisen kehittäminen
• palvelukokonaisuuksien kehittäminen
• kyläbrändien kehittäminen

TOIMINTAYDIN
• liiketoimintaosaamisen koulutus
• palveluliiketoimintakoulutus; tuotteistaminen ja
palvelupaketointi
• brändikoulutus suunnattuna erityisesti nuorten
aktivoimiseen ja osallistumiseen

Liiketoimintaosaamisen kehittäminen vie kyliä kohti kokonaisvaltaista kehittämistä. Yhdessä kylässä matkailijat
kulkevat alueen yrityksissä, jolloin tarvitaan siihen liittyvää toimintaa kun taas toisessa kylässä keskitytään alueen
ikäihmisten kotona pärjäämiseen. Kolmannessa kylässä voi kyläläisistä koostuva yhteisyritys tuottaa kylätalon
keittiössä ateriapalveluita kokonaisen kyläryppään tarpeisiin. Tapahtumien organisointia systematisoidaan
entisestään, jotta kylien tapahtumat toimivat mahdollisimman hyvin myös matkailuyrityksiä palvellen.
Koulutuksen ja kehittämisen avulla rakennetaan kullekin toimijalle niiden tarvitsemat palvelupaketit. Kylien
liiketoimintamalli mahdollistaa toimialojen rajat ylittävät kulkemiset.
Kylät myös löytävät entisestään omia vahvuuksiaan, joita kehittävät. Tämä on omiaan lisäämään kylien brändäyksen
tarvetta. Selkeästi kylien brändit ovat jo nyt löydettävissä, mutta systemaattiseen tekemiseen on tarkoitus alkaa
tulevaisuudessa. Brändin rakentaminen liitetään myös nuorten toimintaan, voivatpa nuoret olla juuri niitä rakentajia.
SUUPALA D: Kansainvälisyys
KEHITTÄMISTAVOITTEET

TOIMINTAYDIN

• yhteistyön tiivistäminen Pohjois-Kalotilla
osaamista kehittäen ja yhdessä oppien

• toimintatapojen, -mallien ja kehittämisoppien vaihto ja
edelleen kehittäminen

• osaamisen kehittäminen
• yhteisöllisyyden vahvistaminen

• kansainväliset vaihdot ja vierailut
• teemallinen yhteistyö eri maiden Leader-ryhmien sekä
paikalliskehittämisestä kiinnostuneiden muiden tahojen
kanssa

Kansainvälisyys ja kansainvälistyminen ovat outokairalaisille luonnollista, sillä Ruotsi on joen toisella puolella ja
käytännön asioita toteutetaan paljon yhdessä. Yhdessä tekemistä on niin kuntapuolella, kylien kesken kuin
terveyden- ja pelastushuollon puolella. Outokairalla ja Ruotsin puolen molemmilla Leader-ryhmillä on ollut yhteisiä
hankkeita ja yhteistyö on ollut kaikille osapuolille antoisaa.
Tulevalla kaudella yhteistoimintaa jatketaan edelleen. Ruotsissa on käytössä hyviä toimintamalleja esimerkiksi
nuorten yrittäjyyteen ja kesätyöpaikkoihin liittyen sekä kylien liiketoimintaan liittyen. Paikallisen kehittämisen ja
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kylätoiminnan kehittämismallia on tarkoitus myös laajentaa Pohjois-Kalotin alueella raja-alueiden läheisten kuntien
kanssa.
Norjalaiset ovat kiinnostuneet siitä, miten kolmas sektori mobilisoidaan paikalliseen kehittämiseen. Leader
Tornedalen, Outokaira tuottamhan ry ja Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry ovat valmiit käynnistämään yhteistyön
yhtenä osana suurempaa kokonaisuutta Läntisen kehityskäytävän kehittämisessä. Outokaira on tehnyt kolmannen
sektorin kanssa paljon pohjatyötä, jota voitaisiin tarjota ratkaisuna paikalliseen kehittämiseen.
Outokaira tekee kansainvälisyyttä suurella haravalla. Kansainvälistymisen kohteena eivät ole pelkästään alueen
yritykset, vaan Leaderin toteuttama kansainvälisyys on nimenomaan ihmisten kansainvälistymistä: kyläläiset, nuoret,
yrittäjät. Asioiden näkeminen muualla kuin kotimaassa auttaa näkemään oman alueen vahvuudet.
Alueen historiaan liittyen on suunnitteilla useita eri hankkeita, joissa ollaan mukana. Acerbi, Maupertuis ja
Mustaparta ovat kaikki Tornionlaaksossa aikanaan vaikuttaneita merkkihenkilöitä. Näihin liittyen ollaan alueella
suunnittelemassa niin Leader- kuin Interregg-hankkeita.
Kansainvälisiä kumppaneita on mukana ainakin Ranskasta ja Ruotsista. Mitä parhaita yhteisöllisyyden lisääjiä ovat
historiaan liittyvät kansainväliset hankkeet, joissa kylien ihmisten ja nuorten panos on tärkeää.
Kumppanuusneuvottelut ovat jo käynnissä eurooppalaisten ja suomalaisten ryhmien kesken. Etenkin nuoriin
liittyviin hankkeisiin on neuvotteluita ranskalaisen Pays Terres de Lorrainen ryhmän kanssa.
6.3.2 Yrittäjyyden kehittäminen eli kehittämistarjotin 2: Näin met olema aatelheet kehittää yrittäjyyttä
Yrittäjyyden kehittämistarjotin koostuu liiketoiminnan kehittämisen osa-alueista. Näiden osa-alueiden pohjalta
rakennetaan tarpeen mukaisesti koulutuskokonaisuuksia jo olemassa olevien tai alkavien yritysten tarpeisiin. Näitä
ovat esimerkiksi markkinointiin, myyntiin, visuaaliseen suunnitteluun, asiakaslähtöisyyteen sekä palvelujen
kehittämiseen liittyvät toimet. Kehittämistarjotin palvelee myös kylien liiketoimintaosaamisen kehittämistä.
Yritys-Suomi verkoston toimijoilla on tiivis ja luottamuksellinen suhde. Outokairan rooli alueella ja Yritys-Suomi
verkostossa on olla ennen kaikkea yrittäjien itujen etsijä ja löytäjä sen lisäksi, että toimintaan kuuluu oleellisena
asiana yritysten investointien ja kehittämisien tukeminen.
Outokaira tarjoaa neuvonnan ja avun etenkin heille, jotka vasta puntaroivat yrittäjyyttä mahdollisuutenaan. Lisäksi
Outokaira toimii yritysten investointien ja kehittämisen tukena etenkin niissä asioissa, joissa on innovatiivista otetta ja
yhteyksiä alueen muuhun kehittämiseen.
SUUPALA E ”Yrittäjänitujen” etsintä
KEHITTÄMISTAVOITTEET
• yrittäjäalkujen löytäminen ja aktivointi

TOIMINTAYDIN
• tietojen ja taitojen kartoittaminen, verkostoihin
kiinnittyminen

Outokaira etsii yrittäjien ituja. Yrittäjänidut ovat henkilöitä, jotka eivät ole vielä päättäneet ryhtyä yrittäjäksi, mutta
joille yrittäjyys saattaa jossain elämäntilanteessa olla varteenotettava vaihtoehto. Tämä on onnistunein tapa toimia
yrittäjyyden edistämisessä. Hentoja ituja ”kehrätään” siten, että yrittäjyyden portaita on mahdollista nousta askel
askeleelta ylöspäin. Tietoa, taitoa ja yhteistyökumppaneita etsitään yhdessä yrittäjyydestä kiinnostuneen kanssa.
Tiedon ja taidon lisääntyessä yrittäjyys saa pikku hiljaa kasvot. Ratkaisujen tekemisen aika on yrittäjäehdokkaalla
sitten, kun on tiedon ja rohkeuden myötä siihen valmis.
Yrittäjien itujen etsintää on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä Peräpohjolan Kehitys ry:n eteläisten kuntien alueella,
jolloin yhteishanke koskettaisi Tornionlaakson ja Kemi-Tornio–seutukuntia. Uudenlaista otetta toimintaan saadaan
yhdistämällä sähköiset työkalut ja alueen ammattikorkeakoulun osaamista, josta esimakua on jo saatu
opiskelijatyönä.
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SUUPALA F: Uskallusta unelmointiin, tarttumista tekemiseen
”Mutta entäpä net, joitka sallaa sisimmäshään vasta haaveilivat yrittäjyyestä? Sitä porukkaa sanothiin
ennen haihattelijoiksi, haaveilijoiksi, unelmoijiksi ja vieläpä tyhyjän puhujiksi. Mutta niin vain, kun näitä
unelmahömpöttäjiä aikansa pölläyteltiin, sieltähän lähti yrittäjiä liikkeelle.” – Anne Anttilan tekstiä
tulevaisuuspäiväkirjan tekstistä
KEHITTÄMISTAVOITTEET
• yrittäjäalkujen taitojen ja osaamisen
vahvistaminen, yrittäjyyteen rohkaistuminen

TOIMINTAYDIN
• mentorointi ja vertaistukivalmennus

Alkuvaiheen yrittäjyyden edistämiseen kuuluu itujen etsinnän lisäksi se, että yrittäjyydestä kiinnostuneiden
henkilöiden osaamista lisätään. Osaamista tulee lisätä niin henkisten vahvuuksien löytämisessä, yrittäjyyden
pelisääntöjen tuntemisessa kuin myös asiaosaamisessa. Näitä kaikkia tullaan kehittämään rinta rinnan.
Samanmielisten henkilöiden tuki on henkilökohtaisessa kehitysprosessissa tärkeää. Luovuuden lisääminen
yrittäjyysprosessia läpikäydessä tuo parempia tuloksia kuin pelkkä asiaosaamisen vahvistaminen, sillä useimmiten
yrittäjyyttä ajattelevalla on jo olemassa toimiala ja siihen hankittu ammattitaito. Esimerkiksi luovien alojen yrittäjyyttä
suunnitteleva saa uusia ajatuksia vertaisryhmältä, jossa tehdään entuudestaan tuntemattomasta materiaalista
tuotekokeiluja. Vertaistukivalmennuksen tarkoitus on rakentaa yhdessä osallistujien kanssa verkostot, joissa
yrittäjänalut toimivat monialaisesti.
Mallien ja esimerkkien näkeminen lisää myös mahdollisuutta löytää omaan toimintaan uutta näkemystä.
SUUPALA G: Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
KEHITTÄMISTAVOITTEET
• olemassa olevien yritysten ja alkavien yritysten
liiketoimintaosaamisen kehittäminen

TOIMINTAYDIN
• täsmäkoulutusten organisointi ja osaajaverkostojen
rakentaminen

Liiketoimintaosaamista lisätään Outokairan yrittäjyyden edistämisen mallin mukaisesti siten, että kullekin asiakkaalle
etsitään Outokairan yrittäjyyden kehittämistarjottimelta sopivat suupalat tai saatetaan asiakas jo olemassa olevien
toimintojen pariin. Toteutettavat toimialat kukin osallistuja tuo mukanaan. Tulevaisuudessa panostetaan myös uusiin
toimialoihin, joihin maaseudulla on syytä tarttua. Esimerkiksi uudistuva paikallinen energia puhaltaa voimakkaasti
uusia tuulia maaseudun yrittämiseen.
SUUPALA H: Yhteen hiihleen puhaltaminen
KEHITTÄMISTAVOITTEET
• yhteistyöverkostojen ja monimuotoisten
sosiaalisten verkostojen rakentuminen

TOIMINTAYDIN
• järjestötoimijoiden, pienyrittäjien, kylätoimijoiden
teemallisten kohtaamisten organisointi

Olemassa olevien yritysten lisäksi tarvitaan uusia tekijöitä, joita on mahdollista löytää erilaisten harrastusjärjestöjen ja
-seurojen keskuudesta. Yrittäjyyden kehittämisessä korostetaankin monimuotoisten sosiaalisten verkostojen
muodostumista edesauttavia toimia. Pienet yrittäjät, kylät ja järjestöt on saatava puhaltamaan yhteen hiileen.
Tulevaisuudessa tarvitaan tekijöitä, joten yritysten ja yrittäjien on löydettävä toisensa, toistensa vahvuudet ja
ymmärrettävä tekemisen kautta se, että yhdessä on mahdollista olla enemmän. Yhteistyö ei rajoitu pelkästään
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Suomen rajojen sisälle, vaan Leader-toiminta on myös oiva paikka toteuttaa kansainvälisyyden kehittämistä.
Yhteisten ponnistelujen ja tekemisen kautta yhteistyöstä on mahdollista tulla osa arkipäiväistä toimintaa.
6.4 TOIMENPITEISTÄ SYNTYY
Outokairalaiset ovat valmiita ottamaan harppauksen seuraavalle tasolle toteuttamaan entistä strategisempia
kehittämishankkeita. Yhdistettäessä kehittämistarjottimien toimenpiteet eli kylien kehittäminen ja yrittäjyyden
edistäminen toiminnan painopistealueilla saadaan tuloksena tuotteita ja palveluja, tapahtumia ja reitistöjä,
investointeja sekä innovointia ja osaamista. Näillä varmistetaan alueen monipuolinen kehittyminen juuri niillä aloilla,
joilla on havaittu tarvittavan toimenpiteitä. Näitä aloja ovat paikallinen kulttuuri ja elinkeinot, kädentaidot ja taide,
ruoka sekä uusiutuva energia. Esimerkkejä kehittämistoimenpiteistä voivat olla vaikka paikallisiin palveluihin,
yrittäjyyden edistämiseen ja kylämatkailuun liittyvät toimet.
6.4.1 Tuotteet ja palvelut
Outokairan alueella matkailu perustuu pieniin, kodikkaisiin kohteisiin massaturismin sijaan. Alueelle tavanomaisista
asioista voi koota ohjelmia, jotka ovat matkailijoille mieleisiä. Palveluiden kehittämisessä vain luovuus on rajana, kun
mietitään millaisia palveluita alueella voidaan tuottaa. Palveluiden kehittämisessä avainasemassa ovat
kehittämishankkeet, jotka toteutetaan hyvässä yhteistyössä alueen matkailutoimijoiden ja esimerkiksi kuntien
elinkeinopuolen kanssa. Yhteistyössä on mukana myös Ruotsin puolen toimijat. Lapin innovaatioleirin työpajassa
työstettyä ”Do and breakfast” –mallia tullaan edistämään erilaisin toimin (liite 16).
Maaseudun palveluita tarkastellaan uudella tavalla: Löytyykö palveluiden tuottamiseen uudenlaisia malleja, joilla
päästään parempaan ja tehokkaampaan toimintaan. Kylä-kaupunki yhteistyötä edistetään viemällä tyypillisesti
kaupungeissa toteutettuja, vapaaehtoisjärjestöjen tuottamia sosiaalisia palveluita kylätaloihin. Yhteistyön
toteuttamista on suunniteltu Pohjoisen Yhteisöjen tuki Majakka ry:n, Peräpohjolan kehitys ry:n ja Outokairan kesken.
Kehitetään asioita siihen suuntaan, että kylätaloille saadaan enemmän maksullista toimintaa, jotta voimavarat
riittävät muuhunkin kuin lämmityskustannusten kattamiseen. Tätä on jo käynnistetty kylien kehittämisen
koulutuksissa (liite 17).
Palvelujen tuottaminen voi siis koskettaa kaikkia aloja, eli miten ruuasta saadaan palvelutuotetta, miten energiaa voi
tuottaa niin, että koko kylä lämpiää, minkälaisia uusia laitteita voidaan käyttää tuulen ja aurinkoenergian paikalliseen
hyödyntämiseen jne. Kehittää voi myös sitä, miten paikallinen taide voidaan valjastaa matkailukäyttöön tai miten
käsillä tekemistä voidaan hyödyntää hoivapalveluissa.
6.4.2 Tapahtumat ja reitistöt
Outokairan alueella vapaaehtoisjärjestöt ovat toteuttaneet mitä moninaisimpia tapahtumia. Tapahtumat ovat usein
suunnattu alueen asukkaiden viihtyvyyden edistämiseen, mutta onpa osasta tapahtumia tullut jo sellaisia, että
matkailijat ovat löytäneet niihin tiensä. Uusi vuosi vaihtuu Tornionjoen jäällä kolmesti: ensin ruotsalaisilla, sitten
suomalaisilla ja viimeisenä venäläisillä. Osa tapahtumista on syntynyt kehittämistoiminnan avulla, osa puhtaasti
harrastuspohjalta. Tapahtumat liikuttavat suuria määriä ihmisiä, jolloin kylän väkimäärä saattaa kaksinkertaistua
tapahtuma-ajaksi. Raha liikkuu, kun osallistujat käyttävät alueen palveluita.
Tapahtumat liikuttavat eri harrasteryhmiä, jolloin alueelle tulevat tarvitsevat majoitusta, ruokaa, huvitapahtumia ja
monia muita palveluita. Samanaikaisesti alueella voidaan viettää muutakin lomaa. Tavoitteena on, että pienetkin
tapahtumat saadaan systemaattisen tiedotuksen pariin ja ajankohdat päätetään hyvissä ajoin. Tällöin
matkailuyrittäjät voivat tarjota asiakkailleen tietoa siitä, mitä alueella tapahtuu. Samalla kolmannen sektorin toimijat
saavat katetta toiminnalleen, yrittäjät asiakkaita ja kyläläiset tapaavat tuttujaan sekä saavat kontakteja matkailijoihin.
Suurin osa tapahtumista on sijoittunut kesään ja sielläkin vielä heinäkuulle. Tapahtumia tullaan ideoimaan muillekin
vuodenajoille, etenkin talveen. Lumi, puhtaus, revontulet ja talviset aktiviteetit kiinnostavat matkailijoita ja tuovat
samalla tekemistä oman alueen asukkaille hiljaisena aikana. Kyliin on investoitu niin jääkaukaloita kuin
lumitykkejäkin. Nämä mahdollistavat lumeen, yhdessä oloon ja liikuntaan liittyvät tapahtumat vaikkapa luistelun tai
tanssin muodossa perinteisten pilkki- ja hiihtokilpailujen lisäksi.
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Outokairan alueella on monenlaisia reittejä, joita ovat rakentaneet niin paikalliset toimijat kuin julkinen taho. Reittejä
on sekä talvella hiihtäen kuljettavat kuin kesällä jalan tai ratsain kuljettavat. Lisäksi on moottorikelkkareittejä. Reittien
kokoaminen sähköisiin muotoihin ja niiden lähellä olevan palvelutarjonnan esilletuominen edistää viihtyvyyttä
paikallisille ja matkailijoillekin. Samalla reittien lisääntynyt käyttö tuo järjestöille mahdollisuuden tuottaa palveluita
vaikkapa kylätalolla tai reitin varrella olevalle laavulle. Kehittämällä reittejä ja tapahtumia sellaisiksi, että ne ovat
myytäviä palveluita matkailutoimijoille, saadaan molemminpuolinen hyöty sekä yrityksille että järjestöille.
6.4.3 Investoinnit
Investointeina tehdään yritys- ja yleishyödyllisiä investointeja. Toiminnan sisältö on ratkaisevassa roolissa.
Investoinnilla pyritään saamaan uutta, innovatiivista toimintaa alueelle. Yhteistoiminta ja uutuusarvo ovat
merkittävässä asemassa. Esimerkiksi kylätoimijoiden ja yrityksen läheinen kumppanuus on investoinneissa suotavaa.
Myös se, että investoinnilla mennään astetta pidemmälle kuin pelkän koneen hankkimisessa, nostaa hankkeen
uutuusarvoa. Esimerkkinä voisi mainita brodeerauskoneen, jonka lisäksi hankitaan messuteltta ja aggregaatti.
Matkailua palvelevia investointeja voi löytyä kehittämishankkeesta, jolla edistetään koko alueen kattavaa
matkailutuottajien verkostoa. Investointeja voivat olla reittien hoidossa käytettävät koneet, markkinoinnissa
tarvittavat näytöt tai metsässä toteutettavaa näytelmää varten hankittavat rekvisiitat.
6.4.4 Innovointi ja osaaminen
Osaamisen kehittämisessä ovat merkittävässä osassa uudenlaiset menetelmät, joista tärkeimpänä ovat erilaiset
sähköiset välineet. Asukkaiden ja yrittäjien osaamista tulee nostaa uusien välineiden ja järjestelmien käytössä, jotta
viimeisin tekniikka saadaan hyötykäyttöön. Innovointia viedään jokaiseen toimintaan, jota kehittämishankkeilla
tehdään. Myös innovointiin pyritään löytämään omanlaisensa menetelmä.
Matkailun kehittämisessä tämä on erityisen tärkeää, jotta uusia kohderyhmiä saadaan tutustumaan alueeseen ensin
sähköisesti ja sitten tulemalla paikan päälle. Kaikki vanhat toimintatavat voidaan kyseenalaistaa ja miettiä, voiko asiat
tehdä toisin. Investoinneissa innovointi otetaan käyttöön siten, että kyseenalaistetaan perinteinen toiminta.
Hankkeissa mietitään, mitä uutta asiassa voisi olla tai miten se tehtäisiin uudella tavalla. Esimerkiksi miten metsään
sijoittuvaa kotaa voitaisiin uudistaa? Näin voidaan saada keskelle metsää revontulikota.

7 SEURANTA, ARVIOINTI, OPPIMINEN JA VIESTINTÄ
7.1 SEURANTA JA ARVIOINTI
Strategian seuranta toteutetaan yhteisten indikaattoreiden ja Leader-indikaattoripankin avulla. Seurannassa
käytetään hankkeiden indikaattoritietoja, raportteja ja kokemusperäistä tietoa, joka saadaan rinnalla kulkemisen
mallista. Rahoituksen ja hankkeiden toteutusta seurataan hallituksen kokousten yhteydessä tehtävillä
yhteenvedoilla.
Toiminnasta tehdään ohjelmakauden aikana yksi ulkopuolinen arviointi toteutuksen keskivaiheilla. Lisäksi
opiskelijatyönä teetetään sidosryhmien kokemuksista arviointi. Peräpohjolan kehitys ry:n kanssa tehdään ristiin
auditointia ja tämä pyritään laajentamaan muillekin Lapin Leadereille. Systemaattisen itsearvioinnin tekeminen
käynnistetään strategian käynnistyessä. Mallina käytetään toimintaryhmien pelikirjaa tai muuta selkeää mallia.
7.2 OPPIMISSUUNNITELMA
7.2.1 Ulkoinen
Sidosryhmien jäsenet sekä tulevat hakijat opastetaan sisäistämään uuden strategian toimintamalli sekä
hankesuunnitelmien ja hakemusten tekeminen. Kuviota 1 sivulla 8 voi käyttää työkaluna hankesuunnittelussa ja valmistelussa.
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Alueella järjestetään strategian alkuvaiheessa säännöllisiä kahden tunnin koulutustilaisuuksia, joihin voi vapaasti
osallistua. Eri sidosryhmien tilaisuuksiin mennään mukaan kertomaan kehittämismahdollisuuksista.
Yhteisissä tilaisuuksissa käydään läpi asiat yleisellä tasolla. Lisäksi noudatetaan Outokairan rinnalla kulkemisen mallia
siten, että esimerkiksi hakijoiden tukena olevien neuvojien kanssa asiat käydään seikkaperäisesti läpi. Tällä
varmistetaan se, että hakemukset tulevat mahdollisimman valmiina sähköiseen järjestelmään ja asiakkaille annetaan
oikeaa tietoa. Jokaisen asiakkaan kanssa käydään lisäksi vielä henkilökohtainen keskustelu kasvokkain tai
puhelimitse. Tämä tehdään sen vuoksi, jotta voidaan olla varmoja siitä, että hakija ymmärtää, minkälaiseen prosessiin
hän on lähdössä mukaan ja samalla varmistetaan hanketoiminnan pelisäännöt.
Kehittämishankkeiden käynnistysvaiheessa käydään aloituspalaverit, ellei niitä tietoja ole asiakkaalle annettu jo
hankkeen suunnitteluvaiheessa. Erityisen tärkeää on, että palaverissa on mukana keskeiset henkilöt
hakijaorganisaatiosta. Näitä ovat hankkeen toteuttaja ja etenkin maksuliikenteestä sekä kirjanpidosta vastaavat
henkilöt.
Sähköisiä välineitä käytetään hyödyksi siten, että nettisivuille pyritään tekemään oppilaitosyhteistyönä videopätkiä
siitä, minkälaisia hankkeita halutaan strategian mukaan toteuttaa ja mitä vaatimuksia hankkeen toteuttamisessa on.
Videopätkiin annetaan asiatiedot, mutta opiskelijat saavat vapauden toteuttaa ne. Samalla innostetaan ja
rohkaistaan hakemaan hankkeita.
7.2.2 Sisäinen
Sisäisen oppimisen kohteena ovat hallituksen jäsenet, varajäsenet sekä henkilöstö. Hallituksen jäsenille ja
varajäsenille pidetään vuosittain järjestäytymiskokouksen yhteydessä koulutustilaisuus, jossa kirkastetaan Leadertoimintatapaa, Outokairan toimintaperiaatteita sekä kuluneen toiminnan tuloksia. Outokairan kansio sisältää kaikki
oleelliset asiat toiminnasta, vastuu ja valtakysymykset, omien hankkeiden tiedot, oppaat jne. Hallituksen jäsenistä 1-2
henkilöä perehdytetään organisaation toimintaan siten, että kriisitilanteessa esimerkiksi sairaustapauksessa sijaisen
on helppo ottaa asiat haltuunsa.
Sähköiset välineet otetaan tehokkaasti käyttöön siten, että Leader-toimintaan liittyvää luettavaa laitetaan omiin
sähköisiin kansioihin luettavaksi. Jokaisen hallituksen kokouksen yhteydessä kohdassa ”tilannekatsaus” käydään
toimintaan liittyviä uusia asioita läpi sen lisäksi, että siinä käsitellään hankkeiden toteuttamiseen liittyvät asiat.
Sähköisten välineiden käytön oppimiseksi järjestetään lyhyitä koulutuksia. Näin jokaiselle jäsenelle saadaan
perustaidot siitä, miten esimerkiksi Googlen tai jonkun muun järjestelmän ilmaisia välineitä käytettään. Kokouksia
aletaan myös pitämään sähköisesti, jolloin aikaa saadaan säästymään ja kokouksia voidaan pitää useammin. Tässä
vaiheessa alueen sähköiset yhteydet ovat pääosin siinä kunnossa, että yhteydet toimivat.
7.3 VIESTINTÄSUUNNITELMA
Lapin viiden Leader-ryhmän sekä Lapin ELY-keskuksen kanssa on suunniteltu yhteisviestintästrategia. Strategiaa
tullaan toteuttamaan yhteisellä viestintähankkeella, johon jokainen taho rahoituksellisesti osallistuu. Viestintähanke
tulee tekemään Leader –työtä ja maaseudun kehittämistä näkyväksi koko maakunnassa. Viestintästrategia on
liitteenä Lapin paikallisen kehittämisen strategiassa (liite 9)
7.3.1 Sisäinen viestintä
Sisäiseen viestintään otetaan uutena asiana käyttöön sisäinen uutiskirje, joka kohteena ovat hallituksen jäsenet,
varajäsenet sekä henkilöstö. Sisäisellä uutiskirjeellä viestitään tärkeistä valtakunnallisista asioista, Outokairan
toimintaan liittyvistä asioista sekä vinkataan hyvistä käytännöistä muualla. Sisältö tullaan tekemään sellaiseksi, että
halutessaan löytää runsaastikin uutta asiaa. Outokairaan liittyvät asiakirjat ja muu materiaali laitetaan ”pilvipalveluun”,
josta niitä voi oman aikataulun ja kiinnostuksen mukaan lukea. Myös hallituksen kokousaineisto tullaan laittamaan
sähköiseksi.
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7.3.2 Ulkoinen
Ulkoisen viestinnän suuret linjat hoidetaan yhteisen viestintähankkeen kautta. Sen lisäksi Outokairalla on omaa
viestintää eri sidosryhmille ja potentiaalisille hankehakijoille. Uutiskirjeistä eri kohderyhmille tehdään helppo ja
joustava tiedon levittäjä. Paikallislehdissä jatketaan hankkeiden näkyvillä oloa ja paikallislehtiin laitetaan
nettiosoitetta kuvaavia pikkumainoksia. Paikkakunnalla oleviin, Leader-rahoituksella tuettuihin LED –näyttötauluihin
laitetaan edelleen ilmoitukset ja Torniosta ostetaan mahdollisuuksien mukaan mainosaikaa.
Sähköistä näkyvyyttä parannetaan uudistamalla nettisivut helppokäyttöisemmiksi ja sosiaalisen median välineet
otetaan haltuun. Kylien järjestöille laitetaan sähköpostiviestejä ajankohtaisista asioista sekä käytetään hyödyksi
Outokairankylat.fi -sivustoa. Alueen yrityksille tiedotetaan asioista suoraan, välitetään viestiä elinkeinotoimijoiden
välityksellä sekä kuntien nettisivujen kautta.
Vuosittain tehdään Outokairan hankkeita esittelevä, joka talouteen ja yritykseen jaettava oma hankelehtinen
paikallislehden sisälle. Hankkeita esitellään myös netissä etenkin kuvien avulla. Erilaiselle mainosrekvisiitalle
annetaan nyt enemmän painoarvoa. Outokairan kynä/tiedote uudistetaan ja jaetaan mahdollisimman laajasti.

8 RAHOITUS
HAETTAVA LEADER-RAHOITUS
Meän Outokaira 2014-2020
EU
42 %
Hankkeet

Valtio
38 %

Kunta
20 %

Julkinen
rahoitus yht.

Yksityinen 35 %
kok.rahoit.

Kokonaisrahoitus

1 675 329,60

1 515 774,40

797 776,00

3 988 880,00

2 684 823,08

6 673 703,08

Toimintakustannukset

83 766,48

75 788,72

39 888,80

199 444,00

0,00

199 444,00

Aktivointikustannukset

335 065,92

303 154,88

159 555,20

797 776,00

0,00

797 776,00

Toimintaraha
yhteensä

418 832,40

378 943,60

199 444,00

997 220,00

0,00

997 220,00

2 094 162,00

1 894 718,00

997 220,00

4 986 100,00

2 684 823,08

7 670 923,08

YHTEENSÄ

Kuntarahan jakaantuminen:
Tornio

44 %

438 776,80

Ylitornio

30 %

299 166,00

Pello

26 %

259 277,20
997 220,00

Kunnat ovat sitoutuneet yllä mainittuihin rahoitusosuuksiin vuosille 2014-2020 (liite 18).
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Strategia toteuttaa pääosin EU:n prioriteettia 6, mutta strategiassa on pienessä määrin myös prioriteetit 1, 3 sekä 5.
Prioriteeteistä ja rahoitusosuuksien arvioidusta jakaantumisesta on lisää liitteessä 19.

5%

Käden taidot ja taide
Uusiutuva energia
Paikallinen kulttuuri ja elinkeinot
Ruoka
Toimintaraha

20%
15%
3%

57%

Yleishyödylliset investoinnit
Yleishyödylliset kehittämiset
Yritysrahoitus

23%
29%
48%
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Yhteystiedot
Outokaira tuottamhan ry
Kenttätie 1
95700 PELLO
Puh. 0400 161034
WWW.OUTOKAIRA.FI

