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Outokaira tuottamhan ry:n hallitus 2014

Varsinainen jäsen!

! Henkilökohtainen varajäsen!

Paikkakunta Kolmikanta

Marianne Junes-Leinonen (2013)!! Sauli Hyöppinen (2013)!

Tornio!

kunta

Jouni Ollikkala (2009)

Ylitornio

kunta

Vuokko Vakkuri (2013)

Risto Kuusijärvi (2013)!

! Tuomo Waara (2013)!

Pello !

kunta

Markku Toratti (2013)!

! Jarmo Kari (2014)! !

Tornio!

järjestö

Raimo Keskitalo (2012)!

! Helena Kerman (2013)!

Ylitornio!

järjestö

Esa Mäki (2009)!

! Kari Mäki (2014)!

Pello !

järjestö

Tornio

yksitt. as.

!

Pirjo Ponkala-Huhtalo (2009)

Riitta Kettunen (2014)

Sauli Kuoppala (2013)

Tuija Kariniemi-Saukkoriipi (2013) Ylitornio

Liisa Mäkikyrö (2011)!

! Eila Havela (2009)! !

Pello!

yksitt. as.
yksitt. as

Jäsenen nimen jälkeen sulkuihin on merkitty vuosi, jolloin henkilö on valittu hallitukseen.
Hallituksen puheenjohtaja: Jouni Ollikkala
Hallituksen varapuheenjohtaja: Marianne Junes-Leinonen

LIITE 4

OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N SÄÄNNÖT
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Outokaira tuottamhan ry. Yhdistyksen kotipaikka on Pello. Yhdistyksen kokouksia
voidaan pitää myös kotipaikkakunnan ulkopuolella.
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa maaseudun asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi sekä
säilyttämiseksi elinvoimaisena Pellon, Ylitornion sekä Tornion alueella. Yhdistys toimii alueen kyläyhteisöjen
ja elinympäristön hyväksi, alueen asukkaiden aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä
ammattitietojen ja -taitojen kehittämiseksi Maa- ja metsätalousministeriön määrittämänä paikallisena
toimintaryhmänä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
• kehittää ruohonjuuritasolta lähtevää toimintaa, ideoita, maaseudun ja työllisyyden kehittämiseen liittyviä
hankkeita sekä verkostoitumista
• laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia toiminta-alueellaan
• järjestää kursseja, koulutus-, kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja
• harjoittaa julkaisu ja tiedotustoimintaa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia sekä omistaa kiinteää ja irtainta
omaisuutta, järjestää arpajaisia ja rahan keräyksiä sekä pitää majoitus- , kahvila- ja ravintolaliikettä.
Tarvittaessa yhdistys hankkii tällaiseen toimintaansa asianmukaisen luvan. Toiminnan tarkoituksena ei ole
tuottaa taloudellista ansiota siihen osallisille eikä sen toiminta saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.
3 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä alueen kehittämisestä kiinnostunut yksityinen henkilö,
rekisteröity yhteisö, säätiö tai kunta. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä
laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsenellä on kahden vuoden jäsenmaksut
suorittamatta.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Jäsenmaksu
voi olla eri suuruinen luonnollisilla henkilöillä, kunnilla ja muilla yhteisöillä.
Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen eivät maksa jäsenmaksuja.
6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen jäsenistä koostuva hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 9
jäsentä sekä 9 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä on erovuoroisia 1/3 kerrallaan. Kahtena
ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arpomalla. Hallituksen jäsenenä voi olla yhtäjaksoisesti
enintään 6 vuotta.
Hallituksen jäseniksi valitaan tasapuolisesti yhteisöjen ja yhdistysten, yksittäisien asukkaiden ja alueen
kuntien edustajia. Lisäksi kokoonpanossa otetaan huomioon kuntakohtainen edustuksellisuus siten, että
hallitukseen valitaan 3 henkilöä Ylitorniolta, 3 henkilöä Torniosta ja 3 henkilöä Pellosta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat
siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kaksi
yhdessä. Yhdistyksen hallitus voi kuitenkin antaa nimenkirjoitusoikeuden yhdellekin edellä mainituista
henkilöistä.
8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään
kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi
viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi - huhtikuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
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Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi
ääni.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänissä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta
paikkakunnilla ilmestyvissä paikallislehdissä, laajalevikkisessä sanomalehdessä tai jäsenille postitetulla
kirjeellä.
11 § Varsinainen kokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi annetaan yhdistyksen varat maaseudun kehittämisen
hyväksi toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
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TULOSTOIMENKUVA
Toimen nimi

HALLITUS

Ajalle

1.1.2014-31.12.2015

Sivu 1

Alaiset

Toiminnanjohtaja
Toimen haltija

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Esimies

Sijaisuus

Sijainen
Toimen tarkoitus

Hallituksen tehtävänä on määritellä yhdistyksen peruslinjat yhdessä toiminnanjohtajan kanssa,
päättää toimivaltaansa kuuluvista ja toiminnanjohtajan muutoin esittämistä asioista sekä omalla
toiminnallaan tukea yhteisten tavoitteiden saavuttamista.
Keskeiset
vastuut

Toimivalta

1. Vastaa 10.6.2014 jätettävän Leader
strategian toteuttamisesta.

1. Yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa

2. Strateginen johtaminen

2. Yhteistyössä tj:n kanssa

3. Valitsee ja erottaa toiminnanjohtajan

3. Päättää yksin

4. Valitsee ja erottaa muut työntekijät
vähintään vuoden pituisissa työsuhteissa

4. Päättää yksin

5. Hankepäättäminen

5. Toiminnanjohtajan esityksestä

6. Hallitus ja sen yksittäiset jäsenet
informoivat toiminnanjohtajan tärkeiksi
katsomista asioista

6. Kukin hallituksen jäsen päättää yksin

7. Hallituksen jäsenet omalla toiminnallaan
tukevat toiminnanjohtajaa

7. Kukin hallituksen jäsen päättää yksin

8. Hankesuunnitelmaan sisältymättömät
hankinnat yli 5.000 €/asia/vuosi

8. Päättää toiminnanjohtajan esityksestä

9. Ohjaustyöryhmätyöskentelystä
tiedottaminen hallitukselle

9. Kukin jäsen esittelee yksin

10. Henkilöstön palkoista päättäminen

10. Päättää yksin

11. Ottaa tarvittaessa toiminnanjohtajan
tekemät päätökset käsittelyyn

11. Päättää yksin
© Copyright Mikko Soini 2001

Sivu 2

TULOSTOIMENKUVA
Avaintulokset

Tavoitteet

Mittarit

1. Outokaira-toimintaryhmän
tunnettuisuus

1. Potentiaalisista ihmisistä 60 %
ja koko alueen asukkaista 4 %
tunnistaa.

1. Pienimuotoinen
tunnettuisuustutkimus
vuonna 2015

2. Järkevät hankkeet

2. Olosuhde hankkeen jälkeen
parempi kuin alussa

2. Loppuraportti

3.Visiokuvauksessa erikseen
kuvattu

3. Yhteisesti arvioiden tj:n
ja seurantaryhmän kanssa

3. Toteutunut visio

Toimen hoitaminen edellyttää

Yhteistyökykyä
Laaja-alaista näkemyksellisyyttä
Sitoutumista työskentelyyn

Henkilökohtaiset kehittämistarpeet

Strategisen suunnittelun kehittäminen
Itsearvioinnin kehittäminen
Sähköisten työkalujen käyttö

Näin olemme sopineet

Hallituksen jäsenten allekirjoitukset
Liitteet

© Copyright Mikko Soini 2001
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TULOSTOIMENKUVA
Toimen nimi

TOIMINNANJOHTAJA

Toimen haltija

Anne Anttila

Esimies

Hallitus

Ajalle

Alaiset

1.1.2014-31.12.2015
.1.2014-31.12.20158.4.200831.12.2013

Sivu 1

Toimistosihteeri
Hanketyöntekijät

Sijaisuus

Sijainen
Toimen tarkoitus

Toiminnanjohtaja suunnittelee, johtaa, kehittää ja toteuttaa strategian mukaisia toimintoja sekä
osaltaan vastaa niiden toteutumisesta sovitun toimintasuunnitelman ja budjetin puitteissa.
Toiminnanjohtaja vastaa osaltaan synergisestä sidosryhmäyhteistyöstä eri kehittäjäosapuolien
kesken.
Keskeiset vastuut

Toimivalta

1. Itsensä johtaminen

1. Vastaa itsenäisesti

2. Valmistelee ja esittää päämäärät,
päästrategiat eli päätoimintalinjat,
toimintasuunnitelmat ja budjetit

2. Esittelee hallitukselle päätettäväksi

3. Operatiivinen johtamisvastuu

3. Toimintasuunnitelman puitteissa.

4. Hankkeiden ohjaus- ja esittelyvastuu

4. Esittää hallitukselle hyväksyttäväksi

5. Hankkeiden lausuntojen tekeminen
hallituskäsittelyn jälkeen

5. Allekirjoittaa yksin

6. Hankkeiden seuranta- ja arviointivastuu

6. Yhteistyössä toimistosihteerin kanssa

7. Taloushallinnon johtaminen

7. Yhteistyössä toimistosihteerin kanssa

8. Laskujen hyväksyminen

8. Vastaa allekirjoituksellaan

9. Hankintavastuu

9. Asiakohtaisesti 5.000 € asti /vuosi

10. Tiedottamisvastuu

10. Yhdessä sovitun linjauksen mukaan

11. Yhteydet rahoittajiin ja sidosryhmiin

11. Vastaa itsenäisesti

12. Valitsee ja erottaa omat alaisensa alle
vuoden mittaisissa työsuhteissa

12. Tiedottaa hallitukselle

13. Hankehakemusten vastaanotto ja diarisointi

13. Yhteistyössä toimistosihteerin kanssa

14. Hallituksen erikseen määräämät asiat

14. Vastaa itsenäisesti
© Copyright Mikko Soini 2001

Sivu 2

TULOSTOIMENKUVA
Avaintulokset

1.

Tavoitteet

Outokaira-toimintaryhmän
tunnettuisuus

Mittarit

1. Potentiaalisista ihmisistä 60 % ja
koko alueen asukkaista 4 % tunnistaa.

1. Pienimuotoinen
tunnettuisuustutkimus
vuonna 2015

2.

Järkevät hankkeet

2. Olosuhde hankkeen jälkeen parempi
kuin alussa

2.Loppuraportti

3.

Toteutunut visio

3.Visiokuvauksessa erikseen kuvattu

3. Yhteisesti arvioiden hall.
ja seurantaryhmän kanssa

4.

Oman osaamisen taso

4. Riittävät johtajataidot

4.Yhteinen arvio

Toimen hoitaminen edellyttää

Itsensä, ihmisten ja asioiden johtamistaitoa
Innovatiivisuutta ja realismia
Taloushallintoa
Organisointikykyä

Henkilökohtaiset kehittämistarpeet

Tehtävien priorisointi
Sähköiset viestintävälineet
Strateginen johtaminen

Näin olemme sopineet

Esimiehen allekirjoitus

Toimenhaltijan allekirjoitus

Liitteet

Työsopimus

© Copyright Mikko Soini 2001
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TULOSTOIMENKUVA
Toimen nimi

TOIMISTOSIHTEERI

Toimen haltija

Hilkka Konttaniemi

Esimies

Ajalle

1.1.2014-31.12.2015

Sivu 1

Alaiset

Toiminnanjohtaja

Sijaisuus

Sijainen
Toimen tarkoitus

Toimintaryhmän taloushallinnon, hankehallinnoinnin ja erilaisten toimistorutiinien hoitaminen.

Keskeiset vastuut

Toimivalta

1. Rahaliikenteen hoito

1. Laskujen vastaanotto ja hyväksyttyjen
laskujen maksaminen sekä käteiskassan
hoito

2. Kirjanpidon hoitaminen

2. Vastaa itsenäisesti

3. Palkanlaskenta ja laskutus

3. Vastaa itsenäisesti

4. Hanke- ja jäsenrekistereiden ylläpito

4. Vastaa itsenäisesti

5. Kustannusraporttien laadinta

5. Esittää toiminnanjohtajalle hyväksyttäväksi

6. Maksatushakemusten laadinta

6. Esittää toiminnanjohtajalle hyväksyttäväksi

7. Budjetointi

7. Yhdessä toiminnanjohtajan kanssa

8. Raportointi

8. Yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa

9. Hankehakemusten vastaanotto ja
diarisointi

9. Yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa

10. Maksuhakemusneuvonta, hakemusten
vastaanotto ja diarisointi

10. Vastaa itsenäisesti

11. Sidosryhmäyhteydet

11. Yhdessä sovitun linjauksen mukaan

12. Nettisivujen päivittäminen

12. Vastaa itsenäisesti

13. Rahoituskiintiön seuranta

13. Vastaa itsenäisesti

14. Muut erikseen sovitut vastuut

14. Sovitaan tapauskohtaisesti

© Copyright Mikko Soini 2001

Sivu 2

TULOSTOIMENKUVA
Avaintulokset

Tavoitteet

Mittarit

Kustannusarviossa
pysyminen

Maksatushakemusten
aikataulut

2. Virheettömyys

0-virhetaso

Tilintarkastus

3. Oman osaamisen taso

Ajantasatieto

Yhteinen keskustelu

1. Ajan tasalla oleva laskentatoimi

Toimen hoitaminen edellyttää

Taloushallinnon osaamista
ATK-osaamista
Tarkkuutta ja järjestelmällisyyttä
Kykyä itsenäiseen työskentelyyn
Itsenäistä opiskelua

Henkilökohtaiset kehittämistarpeet

ATK-osaamisen ylläpitäminen
Sähköisten työvälineiden käyttöön perehtyminen

Näin olemme sopineet

Esimiehen allekirjoitus

Toimenhaltijan allekirjoitus

Liitteet

Työsopimus

© Copyright Mikko Soini 2001
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Taustaa
Toimintaryhmät maaseudun kehittäjinä
Leader-toiminta on maaseudun kehittämisen menetelmä. Se on määritelmänsä mukaisesti
”alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa, jossa paikallisten kehittämisstrategioiden
laatimista ja täytäntöönpanoa koskeva päätöksentekovalta kuuluu paikallisille
toimintaryhmille”. Toimintatavalle on ominaista yhdistää maaseudun paikallisten toimijoiden
resursseja ja osaamista alueen kehittämiseksi.
Leader-työssä ovat mukana paikalliset asukkaat, yritykset, järjestöt sekä paikallis- ja aluehallinto. Sitä voidaan pitää keskeisimpänä maaseudun kehittämistyön välineenä, joka ei liity
suoraan perinteisen maatalouden tukemiseen. Leader-ohjelman mukaisesta käytännön
työstä vastaavat paikalliset toimintaryhmät, joita on Manner-Suomessa kaikkiaan 55
kappaletta. Toimintaryhmien alueet kattavat käytännössä kaikki Suomen maaseutumaiset
alueet.
Aiemmissa tarkasteluissa on todettu toimintaryhmätyön ja Leader-ohjelmien myönteiset
vaikutukset maaseudun toimijoiden osaamisen ja verkostoitumisen kasvuun sekä
työllisyyden parantumiseen. Rahoitetut hankkeet ovat edistäneet oppilaitosten ja yritysten
välistä yhteistyötä ja parantaneet maaseudun yritysten osaamista. Tämä on edistänyt työpaikkojen pysyvyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä sekä uusien yritysten perustamista ja
olemassa olevien toiminnan monipuolistamista. Leader-toimijoiden osaamisen kasvu on
näkynyt myös hanketoiminnan lisääntymisenä, mikä on edelleen parantanut toiminnan
laatua.
Toimintaryhmätyö on osoittautunut hyväksi toimintamalliksi suomalaiselle maaseudulle. Sillä
on oma roolinsa maaseudun kehittämisessä ja toimintaryhmien panos on koettu monella
tavoin toiminta-alueitaan hyödyttäväksi. Leader-erityispiirteistä alueperusteisuus, alhaalta
ylös -periaate, kolmikantaan perustuva paikallinen kumppanuus ja verkostoituminen ovat
toimineet kehittämistyön runkona. Nämä erityispiirteet ovat tehneet Leader-ohjelmasta
muista rahoitusmalleista poikkeavan ja paikalliset toimintaolosuhteet muita paremmin
huomioon ottavan.
Aiemmissa selvityksissä on havaittu, että toimintaryhmiin luotetaan ja ne koetaan tasavertaisiksi kehittäjäkumppaneiksi ja keskeiseksi osaksi toiminta-alueidensa sosiaalista
pääomaa. Leader -toiminta on parantanut alueiden identiteettiä sekä ihmisten sitoutumista
alueeseensa ja lisännyt uskoa sen tulevaisuuteen. Leader-toiminta on parantanut yhteistyötä
toimintaryhmien, muiden yhteisöjen ja eri viranomaisten välillä. Tämä näkyy usein yhteistyön
sujuvuutena, luottamuksena ja yhteen hiileen puhaltamisena seudullisesti ja alueellisesti.
Paikallista kehittämistä toteuttavien toimintaryhmien työ perustuu paikallisiin kehittämissuunnitelmiin, jotka on laadittu yhteistyössä paikallisten tahojen (asukkaat, järjestöt,
yritykset, kunnat jne.) kanssa. Muita työhön liittyviä dokumentteja ovat alueelliset
maaseudun kehittämissuunnitelmat sekä valtakunnallinen Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma 2007–2013, joka on ohjannut kaikkien Suomen toimintaryhmien työtä.
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Outokaira Tuottamhan ry
Outokaira Tuottamhan ry tunnettiin aiemmin nimellä ”Meän taijot tuottamhaan ry”. Se perustettiin vuonna 1996 toteuttamaan Leader II -ohjelmaa Pellon ja Ylitornion alueelle. Toimintaalue laajeni vuonna 2001 Tornion maaseutualueille ja Ounasjokivarren alueelle. Nimi muuttui
tällöin Outokaira Tuottamhan ry:ksi. Kehittämisohjelman rahoitus tuli silloin Pohjois-Suomen
tavoite 1-ohjelmasta.
Tällä hetkellä Outokaira Tuottamhan ry toimii Leader-rahoitteisessa maaseudun kehittämistyössä Tornion, Ylitornion ja Pellon alueella maa- ja metsätalousministeriön määrittämänä
paikallisena toimintaryhmänä. Outokaira Tuottamhan ry:n laatima kehittämisohjelma on
nimeltään Onnellinen Outokaira 2007–2013. Sitä toteutetaan rahoittamalla paikallisia
kehittämis-, koulutus-, investointi- ja yrityshankkeita. Lisäksi Leader-ryhmä kouluttaa,
tiedottaa, aktivoi ja auttaa avustuksen hakijoita ja hankkeiden toteuttajia hankkeiden
valmistelussa ja toteuttamisessa. Käytännön toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus ja
yhdistyksen palveluksessa oleva henkilökunta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys (www.outokaira.fi):





kehittää ruohonjuuritasolta lähtevää toimintaa, ideoita, maaseudun ja työllisyyden
kehittämiseen liittyviä hankkeita sekä verkostoitumista,
laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia toiminta-alueellaan,
järjestää kursseja, koulutus-, kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja ja
harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Outokaira Tuottamhan ry:n toimistossa Pellossa on kaksi työntekijää. Lisäksi kaksi henkilöä
työskentelee
hanketehtävissä
Torniossa.
Yhdistyksen
henkilökunta
koostuu
tarkasteluhetkellä keväällä 2012 toiminnanjohtajasta ja toimistosihteeristä sekä kahdesta
projektipäälliköstä. Yhdistyksellä on 273 jäsentä, joista osa on henkilöitä ja osa yhdistyksiä.
Toimintaryhmän laatiman kehittämissuunnitelman mukainen kokonaiskustannusarvio
kuluvalle ohjelmakaudelle 2007–2013 on kokonaisuudessaan 5 350 000 euroa. Tästä suurin
osa (65 %) kohdistuu toimintalinjalle 3 eli maaseutualueiden elinkeinojen monipuolistamiseen ja maaseutualueiden elämänlaadun parantamiseen. Toimintalinjan 4 rahoitus
on 27 % kokonaisrahoituksesta, mistä noin puolet kohdistui alueiden väliseen
verkostoitumiseen ja puolet toimintaryhmän oman toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Toimintalinjoille 1 ja 2 on varattu yhteensä 8 % kokonaisrahoituksesta (kehittämissuunnitelma Onnellinen Outokaira: 40-45). Toimintalinjojen sisällöstä ja muista yksityiskohdista
löytyy tietoa paikallisesta kehittämissuunnitelmasta ja valtakunnallisesta ohjelmaasiakirjasta (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013).
Paikalliseen kehittämissuunnitelmaan liittyvän rahoitussuunnitelman mukaan EU:n ja valtion
osuus koko rahoituksesta on 2 782 000 euroa eli 52 prosenttia (taulukko 1). Kuntarahoitus
on 695 500 euroa (13 %) ja yksityinen rahoitus on 1 872 500 euroa eli sen osuus on näin
35 prosenttia koko suunnitelman rahoituksesta. Kuntien välillä rahoitus jakautuu siten, että
Pellon osuus on noin neljäsosa, Ylitornion osuus noin 30 % ja Tornion osuus noin 45 %.
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Ohjelmakauden 2007–2013 loppupuoliskolla Outokaira Tuottamhan ry haki ja sai
toiminnalleen lisärahoitusta. Vuonna 2010 haetun lisäkiintiön määrä oli 230 000 euroa, joka
myönnettiin vuonna 2011. Tämän lisäksi toimintaryhmä haki vuonna 2012 vielä 300 000
euron lisäkiintiötä, josta ei ole tehty vielä päätöstä. Lisärahoituksen hakeminen kertoo hyvin
edenneestä kehittämistyöstä, jonka laajentamiseen tarvitaan ohjelman loppupuolella
lisäresursseja.

Taulukko 1. Outokaira Tuottamhan ry:n ohjelmakauden 2007–2013 rahoitus.

euroa

%

2 782 000

52

695 500

13

Yksityinen rahoitus

1 872 500

35

YHTEENSÄ

5 350 000

100

EU ja valtio
Kunnat

Jo saatu lisäkiintiö

230 000

Lisäksi haettu lisäkiintiö

300 000
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Tutkimuksen menetelmät
Tämä selvitys tehtiin pääasiassa haastatteluihin perustuen. Lisäksi tilaajalta saatiin käyttöön
hyödyllistä kirjallista ja tilastollista aineistoa. Lähes kaikki haastattelut toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina ja niitä täydennettiin muutamien puhelinhaastattelujen avulla.
Haastattelutietoa koottiin koko prosessin aikana ja saatuja tietoja täsmennettiin joidenkin
täydentävien haastattelujen avulla. Tämä johtui siitä, että käytettävissä oleva tietomäärä
kasvoi prosessin aikana ja siihen liittyen lisätietoa tai -näkemyksiä pyydettiin joiltakin
haastateltavilta myöhemmin.
Selvityksen haastatteluaineiston keruu toteutettiin henkilökohtaisina teemahaastatteluina ja
puhelinhaastatteluina seuraavista syistä:
1. Teemarunkoon perustuvat henkilökohtaiset haastattelut tuottavat haastateltavan
koko asiantuntemukseen perustuvaa tietoa.
2. Teemahaastattelussa haastateltavat ilmaisevat huomattavasti enemmän ja selvästi
syvällisempiä ajatuksia kuin lomaketta täyttäessään tai strukturoiduissa
haastatteluissa. Teemahaastattelutilanteessa tutkijoilla on myös mahdollisuus tehdä
lisäkysymyksiä keskustelun kulun mukaan.
3. Haastatteluissa haastateltavat ovat paremmin
motivoituneita kertomaan
näkemyksiään erilaisista asiakokonaisuuksista – ja myös sellaisista asioista, joista he
eivät luultavimmin haluaisi antaa kirjallista palautetta.
Outokairan toiminta-alueella toteutettiin yhteensä 15 henkilökohtaista haastattelua, joihin
osallistui 16 Leader-toiminnassa mukana olevaa tahoa. Lisäksi tehtiin muutamia täydentäviä
puhelinhaastatteluja. Suurin osa haastatelluista oli paikallisia hanketoimijoita, mutta
haastatteluihin osallistui myös Outokaira Tuottamhan ry:n toimijoita niin yhdistyksen
toimistolta kuin sen hallituksestakin ja mukana oli myös Lapin alueen viranomaisia. Aineisto
pyrittiin kokoamaan niin, että se edustaa mahdollisimman laajasti Outokaira Tuottamhan ry:n
toimintakenttää.
Arvioinnissa selvitetään, miten toimintaryhmän sidosryhmät, kohderyhmät ja Outokaira
Tuottamhan ry:n oma organisaatio kokevat Leader-ohjelman toteuttamisen onnistuneen.
Arvioinnin tuloksia voi hyödyntää seuraavaa ohjelmakautta koskevan kehittämissuunnitelman laatimisessa ja pohdittaessa, miten kehittämissuunnitelman tavoitteenasettelua tulisi
painottaa ja millaisia toimenpiteitä tulisi jatkossa toteuttaa, jotta tavoitteisiin päästäisin
paremmin. Samalla selvitetään ovatko käytetyn kehittämissuunnitelman työvälineet ja
toimenpiteet olleet oikeaan osuvia ja miten niitä tulisi kehittää.
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Kehittämissuunnitelman valmistelu ja toteuttaminen
Paikallisen kehittämissuunnitelman valmistelu
Paikallinen kehittämissuunnitelma valmisteltiin yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa.
Sen tueksi oli palkattu työntekijä, joka toteutti alueella oman ennakointiprosessin. Hän kiersi
keräämässä aineistoa oman organisaation ulkopuolisen näkemyksen saamiseksi. Alueen
asukkaiden näkemyksiä kerättiin systemaattisesti. Ohjelman työstämiseen osallistui
kehittämisohjelman tietojen mukaan noin 400–500 henkilöä. Tämän lisäksi tietoa koottiin
kehittämishankkeisiin osallistuneilta ihmisiltä. Outokairan kehittämistoiminnassa oleellisena
asiana on ollut hankkeiden toimiminen yhteistyössä. Hankkeista on vähitellen rakennettu
toisiaan täydentäviä kokonaisuuksia, joiden kautta kehittämisohjelman tavoitteisiin pyritään.
Kehittämissuunnitelman laatimisessa tavoitteena oli lähestyä maaseudun kehittämisen
tarpeita bottom-up -periaatteella, eli kuulemalla maaseudun paikallisten toimijoiden tarpeita
ja ajatuksia siitä, miten heidän toimintaympäristöään tulisi kehittää. Suunnitelman
valmistelussa mukana olleet kuitenkin kokivat, ettei tähän ollut täysiä mahdollisuuksia, sillä
erityisesti ministeriön antamien ohjeiden ja annettujen reunaehtojen noudattaminen kavensi
toimintakenttää huomattavasti. Lisäksi täydentäviä ohjeita saatiin niin myöhään, että työn
koettiin menneen osittain hukkaan. Näiden rajausten koettiin vaikuttaneen ohjelmatyöhön
voimakkaasti, vaikka paikallisiakin painotuksia ja näkemyksiä voitiin nostaa esiin. Erään
kommentin mukaan ohjeiden asettama paine puristaa koko maan toimintaryhmiä yhteen
muottiin ja rahoittajan asettamat hankkeiden valintakriteerit ohjaavat toimintaa niin, että
Leader-rahoituksen avulla voidaan lopulta tehdä vain hyvinkin tavanomaista hanketyötä.
”Bottom-up -periaate toimi sikäli hyvin, että paikallisia toimijoita kyllä kuultiin. Ministeriön
ohjeiden saamisen jälkeen siitä paikallisten kuulemisesta ei tosin jäänyt paljonkaan jäljelle,
koska kaikki (toimintaryhmät) ajettiin lopulta samoihin puihin.”

Kuluvan kauden kehittämissuunnitelman laatimisessa tehtiin paljon paikallista työtä, joka
liittyi kehittämissuunnitelman valmisteluun ja siihen liittyvään tiedonkeruuseen. Tätä
työmäärää pidettiin sen kautta saatuun hyötyyn nähden ylimitoitettuna, sillä edellä
mainituista syistä suunnitelman kirjoittamisessa oli vähemmän vapauksia kuin todellisessa,
paikallisista lähtökohdista lähtevässä suunnittelussa voitaisiin toivoa olevan.
Erään haastattelun mukaan kehittämissuunnitelman laatimiseen oli vaikea löytää mukaan
ihmisiä ja saada heidät ymmärtämään mistä toiminnassa on kyse. Valmistelussa koettiin,
ettei suunnittelutyöstä voitu saada kovin kiinnostavaa prosessia tavalliselle maaseudun
asukkaalle. Yritystä laajaan osallistamiseen koettiin olleen, mutta pienehkö ryhmä innokkaita
oli silti paljon enemmän mukana kuin peruskyläläiset. Kehittämissuunnitelmaa olivat
kuitenkin tekemässä maaseudun asukkaat, eivät kunnat tai virkamiehet.
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Työtä vaikeutti se, että ohjeet olivat epäselviä ja ”kapulakielisiä” ja niitä oli vaikea ymmärtää.
Lisäksi koettiin erittäin haastavaksi kirjoittaa yli viiden vuoden ohjelmapaperi muuttuvassa
toimintaympäristössä. Yhdistyksen hallitus osallistui suunnitelman laatimiseen, mikä helpotti
asiaa. Tavoitteena oli tehdä laadukas ohjelma kehittämistyön pohjaksi. Tässä myös
onnistuttiin.
”Suunnitelman kirjoittamiseen sisältyi paljon pakollista osaa,
joka vain tehtiin ilman intohimoja ja paikallista sitoutumista.”
Jatkosuunnitelmia koskien osa haastateltavista näki, ettei seuraavaa ohjelmakautta kannata
valmistella täysipainoisesti ennen kuin saadaan tarpeeksi ohjeita siitä, millaisia asioita kehittämissuunnitelmassa voidaan toteuttaa. Tämän katsottiin säästävän vaivaa sekä alueen
asukkailta että toimintaryhmän työntekijöiltä. Ministeriöstä saadun kommentin perusteella
vaikuttaa kuitenkin siltä, että bottom-up -periaatteesta halutaan pitää kiinni, vaikka lopullinen
ohjelma-asiakirja tulisikin myöhemmin rajoittamaan laadittua kehittämissuunnitelmaa joiltain
osin.
Aiempaa kevyempi suunnitelmien laatimismenettely saattaa olla perusteltu, sillä
haastattelujen mukaan tiedonkeruun voi toteuttaa myös kevyemmällä organisoinnilla.
Kyläkierrosten ohessa tai niiden sijasta voidaan kuunnella nykyisiä hanketoimijoita, kuntia ja
muita avaintoimijoita ja miettiä ryhmänä millaisia asioita halutaan tehdä. Tavoitteena on
välttää erillistä isoa prosessia vain tätä tarkoitusta varten, mutta kuulla silti kentän ääntä.
Jollakin tavoin on kuitenkin huolehdittava myös siitä, että nykyisten hanketoimijoiden ja
muiden toiminnassa mukana olevien joukon ulkopuolella toimivien ääni saadaan kuuluviin.
Työn pohjaksi toivottiin mahdollisimman tarkkaa tietoa tulevan valtakunnallisen
kehittämisohjelman sisällöstä ja ohjeista, joiden mukaan paikallinen kehittämissuunnitelma
pitää tehdä.
Kehittämissuunnitelman katsottiin olleen sellainen, että sen perusteella voitiin hyvin toimia,
vaikka kaikkea suunnitelmaan kirjattua ei voitukaan sellaisenaan toteuttaa. Kehittämissuunnitelma toimi suuntaviivojen antajana ja kertoi, millaiseen toimintaan rahoitusta voidaan
antaa. Näin suunnitelmalla koettiin olleen myös ohjaavaa vaikutusta. Tulostavoitteiden
suhteen nähtiin kuitenkin, että liian yksityiskohtainen tavoitteiden seuranta olisi turhaa, sillä
kaikkia muutoksia tai tulevaisuuden tarpeita ei voida ennakoida tarpeeksi tarkasti.
”Valmistelussa ei ollut huomautettavaa. Anne on rutinoitunut tekijä, kyllä se hyvin meni.
Ohjelma vastaa alueen tarpeita.”
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että vaikka kehittämissuunnitelman laatiminen koettiin
hankalaksi prosessiksi, voitiin lopullista kehittämissuunnitelmaa toteuttaa maaseudun
kehitystä edistävällä tavalla.
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Ajatuksia siitä, miten valmisteluprosessia voisi kehittää, nousi useita. Keskeistä niissä oli
kuitenkin se, että kehittämissuunnitelman laatiminen tulisi ohjeistaa ja koordinoida aluetasoisesti tai osin jopa valtakunnallisesti. Aluetasoisella koordinoinnilla tarkoitetaan tässä
sitä, että alueen (Lappi) toimintaryhmillä tulisi olla yhteisiä, koko aluetta koskevia tavoitteita,
joita voidaan täsmentää paikallisesti (toimintaryhmätasolla). Tähän työhön toimintaryhmien
tulisi itsensä osallistua. Valtakunnallisella koordinoinnilla tarkoitetaan kehittämissuunnitelman reunaehtojen mahdollisimman tarkkaa osoittamista ennen kehittämissuunnitelman
kirjoittamista. Näin katsottiin voitavan välttää ”turhaa työtä”, jollaisena pidettiin sellaisten
kehittämistoimenpiteiden suunnittelua, joihin valtakunnallinen ohjelma ei lopulta anna mahdollisuutta. Edellä kuvatulla ei kuitenkaan tarkoiteta paikallisten toimijoiden kuulematta jättämistä, vaan valmistelutyön fokusoimista toimintaryhmän alueen avaintoimijoihin ja
suunnittelun ajoittamista niin, että sen reunaehdoista on melko hyvä käsitys.
Kehittämissuunnitelman valmistelu on pääasiassa toimintaryhmän vastuulla olevaa ja sen
itsensä organisoimaa toimintaa. Muiden tahojen näkökulmasta edellisen ohjelmakauden
valmistelu oli edennyt hyvin ja vastuun tästä tehtävästä katsottiin edelleen kuuluvan
toimintaryhmälle. Kunnat ja muut toimintaryhmän ulkopuoliset toimijat luottivat sen
työtapoihin ja ammattitaitoon ja katsoivat että toimintaryhmä voi toteuttaa prosessin
parhaaksi katsomallaan tavalla. Haastatellut näkivät, että toimintaryhmän tekemä työ on ollut
kuluvalla ohjelmakaudella laadukasta ja monipuolista. Tarjotulla rahoituksella on toteutettu
erilaisia alueen kehittymistä tukevia hankkeita monipuolisesti ja laadukkaasti.
Huolimatta esitetystä kritiikistä valmisteluprosessia kohtaan useimmat haastatellut katsoivat,
että kehittämissuunnitelma sisältää ne elementit, joita siellä pitääkin olla. Kehittämissuunnitelma toimi siis kehittämisen perustyökaluna toivotulla tavalla.

Kehittämissuunnitelman valmistelu:
1. Suunnitelman kirjoittaminen oli ohjeiden puuttumisen
vuoksi haastava ja työllistävä prosessi, jossa tehtiin paljon
kenttätyötä.
2. Suunnitelma koettiin toteuttamiskelpoiseksi ja hyödylliseksi
kehittämistyön taustapaperiksi.
3. Jatkossa toivottiin tarkempia ja aiemmin saatavia ohjeita ja
tietoja valmistelun pohjaksi. Joissakin haastatteluissa viitattiin
myös suunnitelmien laatimiseen liittyvään yhteistyöhön Lapin
alueella.
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Paikallisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen
Hankkeet ja hankehaut
Paikallisen kehittämissuunnitelman toteuttamisen katsottiin onnistuneen laajasti ottaen hyvin
niin rahoittajan, hanketoimijoiden kuin toimintaryhmän itsensäkin mielestä. Laaja hankekirjo
on antanut monenlaiselle perustellulle toiminnalle mahdollisuuksia. Toimintaryhmällä on
myös hyvät verkostot ja se on pystynyt vakuuttamaan alueen kunnat ja monet muut organisaatiot omasta osaamisestaan. Näin sen rooli paikallisessa aluekehittämisessä on
muodostunut tärkeäksi.
”Toimisto on hoitanut hommansa tosi hyvin. Ne osaa auttaa niitäkin, jotka eivät itse osaa.
Nämä hankkeet ovat vaikeita useimmille.”
Hankekanta on ollut monipuolinen ja monimuotoinen. Hankkeita on suunnattu muun muassa
kylätoiminnan edistämiseen ja kylien kehittämiseen, yleiseen kulttuuri- ja matkailutoimintaan,
tietoverkkojen kehittämiseen ja tietotekniikan hyödyntämiseen, kokoontumispaikkojen
kehittämiseen, ohjelmapalveluiden suunnitteluun sekä maaseudun yritystoiminnan tukemiseen. Hankkeet on suunnattu yleisesti maaseudun asukkaille tai sen yrityksille ja joissakin
hankkeiden kohdistamisessa on otettu huomioon erityisiä kohderyhmiä, kuten naiset tai
nuoret.
Alueen toimijat ovat ohjelmakauden aikana lähettäneet toimintaryhmälle yhteensä 94 hankehakemusta, joista 14 on peruttu, niistä useimmat jo ennen hakemusten käsittelyä (taulukko
2). Lisäksi saatuihin hakemuksiin liittyviä kielteisiä päätöksiä on tehty yhteensä
14 kappaletta. Yksi hanke on myös siirretty ELY-keskuksen rahoitettaviksi. Kaikkiaan
seitsemää hankehakemusta koskeva päätöksenteko on vielä kesken. Kaikista saaduista
hankehakemuksista puolet koski yritystukihakemuksia. Puolet hakemusmassasta koski
muuta hanketoimintaa, kuten kylien kehittämishankkeita. Toimintaryhmän itsensä toteuttamaan hanketoimintaan liittyviä hakemuksia on jätetty 10, joista yhdeksän on tarkasteluajankohtaan mennessä hyväksytty. Kolme näistä hankkeista on eri alueiden välisiä.
Ohjelmakauden alusta vuoden 2012 toukokuuhun mennessä Outokaira tuottamhan ry:n
alueella on toteutettu kaikkiaan 67:ää hanketta, joista 39 on jo päättynyt. Käynnissä olevia
tai vain maksatusta odottavia hankkeita on lisäksi 28 kappaletta.
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Taulukko 2. Hankkeiden käsittely- ja etenemistilanne 22.5.2012 toimintaryhmän oman
seurannan mukaisesti.

Jätetyt hankehakemukset
Hakemuksia ulkopuolisilta hanketoimijoilta yhteensä

94

Hakemuksia toimintaryhmän toteuttamiin hankkeisiin

10

Yhteensä

104

Hankehakemusten hyväksymistilanne
Hankehakemuksia hyväksytty

68

Hankehakemuksia hylätty, peruttu tai siirretty ELY-keskukselle

29

Käsittely kesken

7

Yhteensä

104

Hankkeiden eteneminen
Hankkeita päättynyt, maksatus haettu

39

Maksatusta ei ole vielä haettu

2

Hankkeita käynnissä

26

Hankehakemus hylätty, peruttu, siirretty tai käsittely kesken

37

Yhteensä

104

Hakemusten kirjoa tarkasteltiin myös haastatteluiden yhteydessä. Osa haastateltavista
kritisoi hieman hankekannan sisällöllistä laajuutta. Nämä haastateltavat katsoivat, että
toimintaa olisi voitu kohdistaa kapeammalle sektorille suuremman vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Suurin osa haastelluista kuitenkin katsoi, että monipuolinen hankekirjo on alueen
kehittämisen kannalta vahvuus. Se antaa mahdollisuuksia laaja-alaiseen, alueen asukkaista
ja yrityksistä lähtevään kehittämistyöhön ja toimii samalla hyvänä PR-toimintana sekä
toimintaryhmälle että muille mukana oleville tahoille (kunnat ja ELY-keskus).
Outokaira Tuottamhan ry soveltaa hankehauissa pääsääntöisesti jatkuvaa hakua. Sitä
pidettiin hyvänä ja perusteltuna toimintatapana, vaikka aikataulutettujen teemahakujen
kautta voitaisiin joidenkin haastattelujen mukaan saada enemmän näkyvyyttä ja tunnettuutta,
mikä tukisi toimintaan liittyvää tiedotusta. Hakumenetelmistä riippumatta muutamat toimijat
pitivät hankehakua seuraavaa päätöksentekoprosessia liian hitaana. Hankehakemusten
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käsittelyaikataulut on kuitenkin voitu antaa hakijoiden tietoon jo neuvontavaiheessa, eikä
tästä johtuvaa epätietoisuutta ole ollut.
”Päätöksenteko kestää joskus liiankin kauan, mutta ei tämä yleensä siihen kaadu.”

Hankkeiden valinnassa on käytetty haastatteluissa saatujen kommenttien mukaan
kehittämissuunnitelman tekstien lisäksi omaa harkintaa ja hanketoimijoiden aktiivista
ohjausta. Lisäksi Outokaira Tuottamhan ry:n rahoitettavaksi soveltumattomia tai sen
rahoituskehykseen mahtumattomia, mutta mielekkäitä hankkeita ohjattiin muille rahoittajille.
Tätä toimintatapaa arvostettiin. Sen katsottiin osoittavan, että toimintaryhmä haluaa kehittää
aluetta monipuolisesti ja hyödyntää tässä työssä erilaisia toimintatapoja ja rahoitusinstrumentteja. Samalla sitä pidettiin osoituksena siitä, että tavoitteisiin pyrittiin ilman
rahoittajien välistä kilpailua toimivista hankeideoista. Myös ELY-keskus sai kiitosta
joustavasta ja yhteistyöhaluisesta toiminnastaan asiassa. Toimintaryhmän ja rahoittajan
välinen suhde näyttääkin olevan toimiva.
”Toimintaryhmän tavoite on koko ajan ollut alueen kehittäminen. Siihen on käytetty paljon
energiaa ja monia eri rahoituslähteitä ilman että olisi mietitty kuka saa mistäkin kunnian.”

Monipuolinen hankekanta yhdessä aluekehittämisen menetelmien laajan hyödyntämisen
kanssa on antanut Outokaira Tuottamhan ry:lle hyvää mainetta koko sen toiminta-alueella.
Niin kunnat kuin muutkin rahoittajat arvostavat yhdistystä ja hanketoimijat ovat olleet pääosin
tyytyväisiä toimintaryhmältä saamaansa palveluun.

Hallinnollisen työn kehittäminen
Leader-työn kehittämisessä katsottiin tärkeäksi se, että hanketyötä voidaan tehdä luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tällä viitattiin siihen, että yksityiskohtainen kuittien ja kulujen tukikelpoisuuden tarkastaminen vie toimijoilta paljon energiaa. Joidenkin haastatteluiden
mukaan tilanteen tulisi olla sekä rahoittajalle että hanketoimijalle sellainen, ettei toimintaa
tarvitsisi suunnitella ensisijaisesti sääntöjen kautta. Tavoitteena pitäisi olla innovatiivinen
uusien työtapojen ja hyvien tulosten saavuttamisen halu – ei hallinnollinen varmistelu, jossa
pääpaino on asioiden teknisessä oikein tekemisessä hyvien tulosten tavoittelun sijasta.
Virheiden pelon katsottiin vähentävän toiminnan luovuutta ja heikentävän sen tuloksellisuutta. Hallinnollisen jäykkyyden katsottiin myös vievän paljon aikaa kehittämistyöltä. Tätä
pidettiin turhauttavana riippumatta siitä, miten hyvin hallinnollinen työ on resursoitu. Lisäksi
Mavin ja ELYn antamia ohjeita ei pidetty kaikilta osin yksiselitteisinä. Tätä suuremmaksi
ongelmaksi nähtiin kuitenkin se, että menojen tukikelpoisuuskysymys on usein olennaisempi
asia kuin se, millaisia tuloksia toiminnalla voidaan saavuttaa. Joidenkin kommenttien
mukaan hallinnollisten asioiden kanssa voi elää, mutta ne vievät huomiota liiaksi pois
pääasioista.
”Jos ELY:n maksattajat päättävät maaseudun kehittämisen sisällöistä, ollaan menossa
väärään suuntaan. Ohjeiden pikkutarkkuus ja tulkintojen tiukkuus eivät auta hanketoimintaa.
Ne alkavat haitata järjenkäyttöä. Kaikkea innovatiivisuutta ei voi suunnitella ohjelmaan
vuosia etukäteen.”
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Maksatuksiin ja niihin liittyviin tulkinnallisiin erimielisyyksiin on kiinnitetty huomiota jo
aiemmissa asiaa koskevissa selvityksissä ja ongelma on valtakunnallinen, ei erityisesti
Lappia koskeva. Kysymys on usein sääntötulkinnoista. Koko maata koskien yhdeksi
keskeiseksi ongelmaksi on noussut se, ettei maksatuksista vastaava henkilö ole riittävän
tietoinen hankkeen sisällöstä ja siitä kokonaisuudesta, johon se liittyy. Tämä on aiheuttanut
erimielisyyksiä ja tulkintaeroja koskien joidenkin kulujen rahoituskelpoisuutta. Paikoin nämä
kiistat ovat aivan erityisen hankalia. Lapissa ongelmia on ollut vähemmän kuin joissakin
muissa maakunnissa.
Hallinnollisten asioiden osaamisesta Outokaira Tuottamhan ry:n toimisto sai hyvää
palautetta niin ohjelman hallinnolta kuin hanketoimijoiltakin. ELY-keskuksen mukaan toimisto
on hoitanut hallinnolliset asiat hyvin, mikä on edistänyt niin hankkeiden etenemistä kuin
muutakin yhteistyötä. Hallinnollisen osaamisen merkitys koko maaseudun kehittämistyössä
nousi esiin monessa haastattelussa. Erään haastattelun mukaan kunnossa olevat taustat
antavat enemmän tilaa luovuudelle ja kehittämiselle. Moni piti Outokairan rekrytointeja hyvin
onnistuneina – työntekijöiden osaamista ja motivaatiota kiiteltiin useissa eri haastatteluissa.
Harvat haastatteluissa saadut moitteet liittyivät joidenkin työntekijöiden persoonaan. Heidän
ammattitaitoaan ei epäillyt yksikään haastateltu.

Hankehallinnon työllistävyys
Sekä hanketoimijat että toimintaryhmä katsoivat, että maaseudun kehittämiseen liittyvät
hallinnolliset tehtävät työllistävät kohtuuttoman paljon suhteessa jaossa oleviin rahamääriin.
Erityisesti pk-yritysten ja muiden pienten ja hanketoimintaan tottumattomien organisaatioiden
on ollut hankala oppia hallitsemaan hanketoiminnan kokonaisuutta. Näin siitäkin huolimatta,
että toimintaryhmän työntekijät ovat auttaneet hanketoimijoita tarvittaessa ja opastaneet
heitä hankehauista alkaen. Toimintaryhmä sai kuitenkin hyvää palautetta hankkeiden
suunnittelussa ja toteuttamisessa antamastaan tuesta ja opastuksesta.
Hallinnollinen raskaus on havaittu jo aiemmissakin tämän ohjelmakauden Leader-toimintaa
koskevissa selvityksissä. Hallinnollisen työn määrän vähentäminen on jo joissakin lähteissä
mainittu yhdeksi seuraavan ohjelmakauden tavoitteeksi. Siihen on pyritty myös muun
muassa maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2009 asettaman työryhmän toiminnan
kautta. Tälle ohjelmakaudelle tällä ei kuitenkaan koettu olleen riittävän laajaa vaikutusta.
Erään kommentin mukaan byrokratia vie liikaa aikaa, jopa lähes puolet käytettävissä
olevasta ajasta. Toimintaan toivottiinkin lisää vapautta, joka antaisi mahdollisuuksia
innovatiivisempaan työhön. Tällainen toimintamalli nähtiin myös tulosten saavuttamisen
kannalta tehokkaammaksi. Yksittäisistä hankehallintoon liittyvistä asioista työllistäväksi
koettiin myös hankintojen kilpailuttaminen, vaikka sen tavoite ja merkitys sinänsä
ymmärrettiinkin.
”Käsittelyajat ovat joskus toivottoman pitkiä.”

Hallinnollisen työn määrän ja rahojen saamisen hitauden on koettu vähentävän ja rajoittavan
hanketoimintaa jonkin verran. Tästä aiheutuvia ongelmia on Outokaira Tuottamhan ry:n
alueella vähennetty antamalla hanketoimijoille ennen hankkeen aloittamista realistinen kuva
esimerkiksi maksatusten hitaudesta. Hanketoimijoille on annettu ennakkotietoa toiminnan
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aikatauluista ja estetty näin siihen liittyvät kielteiset yllätykset. Hanketoimintaa suunnittelevat
organisaatiot ovat siten osanneet varautua maksatusten hitauteen ja hallinnollisen työn
määrään. Näin ne ovat voineet päättää jo ennen hakemuksen jättämistä, haluavatko he
näistä tekijöistä huolimatta osallistua.
Rahoituksen hitaus ja sen aiheuttama ongelma hanketoimijoiden kassatilanteessa ei
kuitenkaan ole kaikissa tapauksissa ollut este, sillä alueen kunnat ovat lainoittaneet monia
hanketoimijoita rahan käytön ja siihen liittyvän maksatuksen väliseksi ajaksi. Tämä
toimintatapa on Suomessa harvinainen ja sitä pidettiin hanketoiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeänä. Samalla se kertoo toimintaryhmän ja kuntien sekä myös hanketoimijoiden
välisestä hyvästä yhteistyösuhteesta ja luottamuksesta. Osa hanketoimijoista kertoi, että
ilman tätä järjestelyä hankkeita ei olisi voitu toteuttaa niin laajoina kuin nyt on tehty. Eräs
toimija sanoi, että koko hanke olisi jäänyt tekemättä, koska kyläyhdistyksellä ei ole
käytettävissään siihen tarvittavia rahamääriä.
”Tämä (kuntien lainarahoitus hanketoimijoille) on erittäin hyvä toimintamalli, jota voitaisiin
käyttää Suomessa laajemminkin. Se vaatii kuitenkin suurta luottamusta toimintaryhmän,
hanketoimijoiden ja kuntien välille. Kunnat eivät yleensä halua toimia riskirahoittajina.”

Kuntien myöntämiin lainoihin perustuva ulkopuolisen rahoituksen järjestelytapa on todettu
paikallisesti erittäin toimivaksi ja sen käyttöä voisi toivoa laajennettavaksi muidenkin
toimintaryhmien alueelle. Joka tapauksessa Outokaira Tuottamhan ry:n toiminta-alueella
siitä kannattaa pitää jatkossakin kiinni, sillä se lisää hanketoiminnan mahdollisuuksia ja
helpottaa alueen kehittämistä monella tavalla. Malli tukee niin toimintaryhmien kuin
hanketoimijoidenkin työtä ja antaa aluekehitystyölle paremmat mahdollisuudet – näin se on
myös rahoittajana toimivien kuntien etu.
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Toiminnan tulokset
Haastateltujen hanketoimijoiden mukaan heidän saamansa rahoitus oli suunnitellun kehittämistyön kannalta tärkeää. Kylien kehittämiseen liittyvät hankkeet, kuten kylätalojen kunnostamiset, olisivat jääneet suurimmalta osin toteuttamatta. Myös yrityshankkeissa tehdyt investoinnit ja muu kehitystyö olisivat jääneet olennaisesti nyt toteutunutta vähäisemmiksi. Tällä
perusteella voidaan todeta, että hankkeilla on ollut vaikuttavuutta, sillä tehtyä työtä ei olisi
voitu ilman Leader-rahoitusta toteuttaa lainkaan tai työ olisi jäänyt huomattavasti
suppeammaksi.
Kylien toimijat pitivät omia hankkeitaan vaikuttavuudeltaan ainakin jossakin määrin
merkittävinä. Hankkeiden katsottiin parantaneen kyliä asuinympäristöinä ja vaikuttavan sitä
kautta viihtyvyyteen ja edelleen kylien elinkelpoisuuteen. Yrityshankkeissa oli voitu parantaa
tai laajentaa suunniteltua palvelua tai tuotetta enemmän kuin ilman hankerahoitusta olisi ollut
mahdollista.
Haastatellut hanketoimijat katsoivat hankkeidensa saavuttaneen pääosan niille asetetuista
tavoitteista. Usein kysymys oli toiminnan puitteiden rakentamisesta ja kunnostamisesta,
toiminnan laajentamisesta tai muusta kehittämistyöstä. Haastatellut katsoivat, että itse
toiminta oli onnistunut tältä osin hyvin ja myös tavoiteltua aktiviteettien lisääntymistä oli
saavutettu. On kuitenkin huomattava, että haastattelujen pienen määrän vuoksi koko
hankekannasta saatujen tulosten laajuutta ei voida suoraan arvioida.
Maaseutuvirasto (Mavi) ylläpitää maaseudun kehittämiseen liittyviä rekistereitä, joiden
perusteella voidaan seurata muun muassa kehittämishankkeiden etenemistä ja tuloksia.
Mavin kokoamien tietojen perusteella saatiin taulukossa 3 kuvatut tiedot. Niitä
tarkasteltaessa on huomattava, että tämänkaltaisten indikaattoritietojen luotettavuus on aina
hieman kyseenalainen. Tämä on seurausta siitä, että tiedoissa mainittujen asioiden mittaamisessa ja ilmoittamisessa joudutaan käyttämään harkintaa – hankevetäjän on esimerkiksi
päätettävä arvioiko hän syntyneen työpaikan tai yrityksen kokonaan oman hankkeensa
aikaansaannokseksi, vaikka niiden syntyyn vaikuttaa aina useampi kuin yksi asia. Myös
tavoitetaso vaikuttaa osin toimintaryhmän asettamista tavoitteista poikkeavaksi. Kysymys
lienee määrittely- ja luokittelueroista. Näiden seikkojen vuoksi tässä esitettyihin tietoihin tulee
suhtautua hieman varauksellisesti.
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Taulukosta 3 voidaan havaita, että koottujen indikaattoritietojen perusteella aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrää koskevat tavoitteet on ohjelmakauden aikana saavutettu
jo tässä vaiheessa. Koulutukseen osallistuneiden määrä vastaa yli puolta asetetuista
tavoitteista ja tässä on huomattava, että koulutushankkeita on edelleen käynnissä, eivätkä
kaikki tiedot ole vielä kirjautuneet järjestelmiin. Myös säilytettyjen työpaikkojen määrän ja
uusien työpaikkojen määrän suhteen tavoitteet näyttäisivät tulevan ohjelmakauden aikana
täytetyiksi, samoin käytännössä myös uusien palveluiden syntymistä koskevat tavoitteet.

Taulukko 3. Outokaira tuottamhan ry:n rahoittamia hankkeita koskevat indikaattoritiedot Maaseutuviraston 6.6.2012 luovuttaman tiedon mukaisesti. Tiedot koskevat ohjelmakautta 2007-2013.

INDIKAATTORINIMI
Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä, miehet
Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä, naiset
Koulutukseen osallistujat, miehet
Koulutukseen osallistujat, naiset
Kylien lukumäärä, joissa hankkeita toteutetaan
Perustettujen mikroyritysten lukumäärä
Säilytetyt työpaikat, miehet kpl
Säilytetyt työpaikat, naiset kpl
Toiminnan aikana työllistyvien miesten lukumäärä
Toiminnan aikana työllistyvien naisten lukumäärä
Uudet kokoaikaiset työpaikat, kpl
Uusien palveluiden määrä, kpl
Kaikki yhteensä

Lähtötaso
0
0
0
0
10
0
4
3
0
0
0
0
17

Tavoitetaso
610
550
58
82
91
0
5
3
0
5
5
12
1421

Tulos
656
666
31
50
52
0
4,2
3
1
7
3,1
9
1482,3

Yritysten perustamista koskevat tiedot vaikuttavat yllättäviltä. Haastatteluissa nousi esiin,
että kehittämistyössä on onnistuttu kannustamaan useita käynnistyviä yrityksiä ja vaikutettu
myönteisesti ja ratkaisevastikin monien pienyritysten käynnistymiseen. Tästä huolimatta
indikaattoritiedot näyttävät perustettujen mikroyritysten osalta nollaa. Tämä viittaa siihen,
että tässä ja joissakin muissakin kohdissa on kirjaustavoista tai muista vastaavista tekijöistä
johtuen virheitä tai tulkinnallisista tekijöistä johtuvia eroja todelliseen tilanteeseen.
Esimerkiksi koulutushankkeiden osalta indikaattoritietoihin ei välity uusien yritysten
perustaminen, koska sitä ei seurantatiedoissa kysytä. Osa koulutushankkeista on kuitenkin
myötävaikuttanut useiden yritysten syntymiseen.
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Indikaattoritietojen antama informaatio on mielenkiintoinen lisä toimintaryhmätyön tulosten
tarkastelussa, mutta se ei kerro tulosten merkityksestä eivätkä laskentatavat ole kaikilta osin
luotettavia. Tästä huolimatta kokonaisuutena vaikuttaa siltä, että Outokaira tuottamhan ry on
pääsääntöisesti saavuttamassa toimintaryhmätyölle asetetut tavoitteet myös seurantatietojen perusteella. Tätä tukee myös haastatteluissa saatu informaatio.

Kehittämissuunnitelman toteuttaminen:
1. Outokaira tuottamhan ry onnistui työssään hyvin. Näin
katsoivat niin hanketoimijat, yhteistyökumppanit kuin
viranomaisetkin. Toimiston työntekijöiden todettiin olevan
asiantuntevia, palveluhalukkaita ja motivoituneita.
2. Päätöksenteko todettiin hitaaksi, mutta siitä tiedotettiin
hyvin – näin asia ei tullut hanketoimijoille yllätyksenä. Hitaus
koski sekä hankevalintoja että maksatuksia.
3. Kuntien myöntämä hankkeiden väliaikaisrahoitus todettiin
hyväksi malliksi, jota voisi soveltaa myös muualla Suomessa.
4. Toiminnan tuloksia on vaikea yksiselitteisesti arvioida
indikaattoritietojen ja haastatteluiden perusteella. Vaikuttaa
kuitenkin siltä, että toimintaryhmä saavuttaa kaikki keskeiset
tavoitteensa ohjelmakauden aikana.
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Yhteistyö eri tahojen välillä
Toimintaryhmän ja hanketoimijoiden välinen yhteistyö
Toimintaryhmän koetaan tulevan hyvin toimeen hanketoimijoiden kanssa. Tämä näkemys
toistui samanlaisena lähes kaikissa haastatteluissa ja keskusteluissa. Hanketoimijat kertoivat
toimintaryhmän ja sen henkilökunnan toimivan erittäin asiantuntevasti ja avuliaasti aina
tarvittaessa ja vastaavasti toimintaryhmän työntekijät arvostivat alueen hanketoimijoita. Tällainen ilmapiiri tukee hanketyötä ja toimintaryhmän tavoitteiden saavuttamista laajemminkin.
Toimintaryhmän työntekijät katsoivat, että hyvä kokemus yhteistyöstä parantaa
mahdollisuuksia tehdä laadukasta hanketyötä myös myöhemmin. Ensimmäisen hankkeen
yhteydessä tapahtuvan yhteistyön myötä sekä rahoitusinstrumentti että toimintaryhmän
työntekijät tulevat hanketoimijoille tutuksi ja hanketoimijoiden osaaminen lisääntyy ja tukee
näin myöhempää toimintaa.
Toimintaryhmä näki hyvin toimivaksi ja toivottavaksikin kehittämispoluksi tai -ketjuksi toiminnan, joka alkaa esimerkiksi yleisestä kehittämishankkeesta ja johtaa sitten yhteen tai
useampaan yksityiskohtaisempaan ja tavoitteiltaan täsmällisempään hankkeeseen.
Riippumatta siitä, millaisista hankkeista tai millaisesta toiminnasta on kyse, tällaisen
kehittämispolun idea on siinä, että ensimmäisen hankkeen aikana havaitaan tai
täsmennetään uusi tavoite tai kehittämisidea, jota lähdetään myöhemmin tavoittelemaan
erillisellä hankkeella. Ajatus perustuu siihen, että yleisen kehittämishankkeen aikana
havaitaan usein sellaisia puutteita tai pullonkauloja, joihin osataan puuttua vasta kun asiaa
on selvitetty.
Toimintaryhmän henkilökunnan haastatteluiden mukaan hanketoimijat ohjeistetaan jo
hakuvaiheessa niin hyvin, ettei heillä ole suuria ongelmia hallinnollisista velvoitteista
selviämisessä, vaikka ne työllistäviä ovatkin. Hanketoimijoita on myös pyydetty olemaan
yhteydessä toimintaryhmään aina kun he tekevät hankkeeseen liittyviä ratkaisuja. Tästä
huolimatta hanketyössä tulee jonkin verran virheitä, mutta ilman toimintaryhmän tukea
hankkeiden toteuttaminen olisi huomattavasti hankalampaa. Sekä hanketoimijat että
toimintaryhmän edustajat olivat tästä asiasta yksimielisiä.
Hanketoimijat ovat olleet erittäin tyytyväisiä Outokaira Tuottamhan ry:n työntekijöiltä
saamaansa neuvontaan. Hankkeiden tekninen toteuttaminen on helpottunut, kun sen tueksi
on saatu asiantuntevia neuvoja, joiden avulla on pystytty välttämään hankehallintoon liittyviä
ongelmia.
”Outokaira hoitaa hommansa hyvin.”

Toimintaryhmän työntekijät totesivat, että hanketoimijoiden kanssa tullaan hyvin toimeen.
Hankkeiden nähtiin olevan yhteydessä toimintaryhmään suoraan ja epämuodollisesti.
Tämän koettiin olevan avointa yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on parantaa hankkeiden
sujuvuutta ja tukea monipuolisesti alueen kehitystä.
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Toimintaryhmän ja muiden organisaatioiden välinen yhteistyö
Toimintaryhmän yhteistyö alueen kuntien kanssa toimii hyvin. Kunnat ovat osallistuneet
kehittämistyöhön innokkaasti, mistä kertoo niiden valmius rahoittaa alueensa hankkeita sekä
osana hankerahoitusta että lainoittamalla hanketoimijoita hankkeiden aikana (ks. edellä).
Myös haastatellut kuntien edustajat katsoivat, että yhteistyö toimintaryhmän kanssa on ollut
monipuolista ja hedelmällistä.
”Hyvää yhteistyötä! Toimintaryhmä esimerkiksi selvittää jo ennakkoon,
millaiset mahdollisuudet eri hankkeilla on ja kertoo asiasta kuntien toimijoille.”
Kuntien ja toimintaryhmän välinen yhteistyö perustuu haastateltujen mukaan avoimeen ja
henkilökohtaiseen yhteydenpitoon kuntien edustajien ja toimintaryhmän työntekijöiden välillä.
Toimintaryhmän työntekijät totesivat, että kunnat ovat halunneet osallistua alueen
kehittämiseen laajasti miettimättä jokaisen päätöksen kanssa pelkästään omaa etuaan. Kun
kaikkien toimijoiden tavoite on ollut alueen edun tavoittelussa, on yhteistyötä ollut helppo
tehdä.
Toimintaryhmän ja kuntien välinen yhteistyö on siis sujunut hyvin ja luottamuksellisesti. Tieto
kulkee useimmissa tapauksissa hyvin ja toimintaryhmä on saanut hyvää palautetta kuntien
eri viranomaisilta. Tästä huolimatta tieto ei aina kulje kuntien sisällä, minkä vuoksi toiminnan
etenemistä on joidenkin kuntasektorin haastateltujen mukaan joskus ollut vaikea seurata.
Syy tähän on se, että toimintaryhmään yhteydessä olevat kuntien edustajat eivät välttämättä
välitä kaikkea saamaansa tietoa edelleen muille toimintaan osallistuville kuntien työntekijöille
tai edustajille. Tässä suhteessa ongelma on kuitenkin enemmän kuntien sisäinen kuin
kunnan ja toimintaryhmän välinen.
Hyvä esimerkki kuntien sitoutumisesta toimintaryhmätyöhön on niiden suhtautuminen
rahoituskysymyksiin. Kunnat ovat sijoittaneet omaa rahaansa toimintaryhmätyön
ylläpitämiseen, hankkeiden lainarahoittamiseen ja toiminnan laajentamiseen (lisäkiintiöt).
Mikäli kuntien ja toimintaryhmän välinen yhteistyösuhde ei olisi näin tiivis, tilanne olisi
todennäköisesti toinen. Toimintaryhmä on hyödyntänyt kuntayhteistyössään malleja ja
menetelmiä, jotka sopisivat malleiksi myös muille toimintaryhmille. Tämä on todettu myös
Mavin tarkastuskäynnin pöytäkirjassa helmikuussa 2011.
Yhteistyö Lapin ELY-keskuksen kanssa on myös toiminut hyvin. Lapin ELY:n edustajan
haastattelussa ilmeni, että Outokaira Tuottamhan ry:n toimintaan ollaan erittäin tyytyväisiä.
Hallinnolliset asiat hoituvat haastattelun mukaan toimintaryhmässä ammattitaitoisesti – siis
sisällöllisesti oikein ja aikataulujen mukaisesti. ELY-keskuksessa nähtiin hanketoimijoiden
tavoin, että toimintaryhmän henkilökunta on ammattitaitoista ja eri tehtäviin on valikoitunut
niihin sopivaa henkilökuntaa. Yhteydenpidon ja yhteistyön laajemminkin katsottiin sujuneen
hyvin koko ohjelmakauden ajan. Hallinnollisesta näkökulmasta ELY-keskus totesi, että
Outokaira Tuottamhan ry on toimittanut tarvittavan materiaalin siinä muodossa kuin se on
tarvittu ja silloin kun sitä on pyydetty. Tästä erityistä kiitosta sai toimintaryhmän toimistosihteeri, mutta koko henkilökunnan todettiin olevan ammattitaitoista, yhteistyökykyistä ja
aktiivista.
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Outokaira Tuottamhan ry:llä on viranomaisyhteistyön lisäksi ollut kontakteja muihin toimintaryhmiin erityisesti Lapin alueella, mutta myös laajemmin koko Suomessa sekä myös rajan
ylittävää yhteistyötä Ruotsissa toimivien toimintaryhmien kanssa. Näistä yhteistyömalleista
on saatu hyviä kokemuksia. Tiedon ja ideoiden vaihto on osoittautunut hyväksi toimintatavaksi. Uusia ideoita on voitu soveltaa toimintaryhmän työssä ja samalla omia malleja on
voitu esittää muille toimintaryhmille. Niitä on voitu olosuhteisiin sopivilla tavoilla hyödyntää
erilaisessa kehittämistyössä.

1. Toimintaryhmän yhteistyö on toiminut hyvin niin hanke‐
toimijoiden, kuntien kuin ELY‐keskuksenkin suuntaan.
2. Osa käytännöistä on todettu valtakunnallisestikin hyviksi.
3. Yhteydet muihin toimintaryhmiin tuovat uusia ideoita ja
yhteistyömahdollisuuksia.
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Tiedottaminen
Tiedotus todettiin monessa haastattelussa toimintaryhmätyön heikoimmaksi kohdaksi.
Toimintaryhmän edustaja totesi, että resurssien rajallisuuden vuoksi tiedottaminen on jäänyt
muita asioita vähemmälle huomiolle. Ongelma on havaittu ja sen ratkaisemisesta on
keskusteltu. Yhtenä kehittämisajatuksena on esitetty, että seuraavalle ohjelmakaudelle
pitäisi saada esimerkiksi Lapille yhteinen toimintaryhmien tavoitteista kertova tiedotusmalli,
jonka kautta toimintaryhmätyötä voitaisiin tehdä tutummaksi. Yhteistyö muiden organisaatioiden kautta voisikin olla tässä paras ratkaisu.
”Tietoa on saatavissa, mutta kaikki eivät sitä osaa hyödyntää.
Koskaan ei olla maalissa ja aina voidaan parantaa.
Ei tämä ole suuri ongelma, mutta silti pitää kiinnittää huomiota siihen, että tieto kulkee.”
Käynnissä oleva hanketoiminta on yksi keskeinen tapa tiedottaa koko toimintaryhmän
toiminnasta. Yhtäältä hankkeiden toiminta ja tulokset tekevät toimintaryhmää tutuksi
alueellaan ja toisaalta hankkeiden toteuttama tiedotus on toiminut hyvin, jopa paremmin kuin
toimintaryhmän oma tiedotus. Näin hankkeet saattavatkin olla monille alueen asukkaille
tutumpia kuin niiden taustalla toimiva toimintaryhmä. Hankkeet personoituvat usein
vetäjiinsä, mutta suhde toimintaryhmään jää etäisemmäksi. Tältä pohjalta voidaan myös
pohtia tiedottamisen tavoitteita. Alueen asukkaiden hyvä tietoisuus toimintaryhmän työstä ei
voi olla itsetarkoituksellinen tavoite, mutta silti Outokaira Tuottamhan ry:n tulisi olla ainakin
siinä määrin tunnettu, että mahdolliset hanketoimijat ovat sen toiminnasta ja sen tavoitteista
tietoisia.
Joidenkin haketoimijoiden mukaan tieto toimintaryhmästä ja sen myöntämästä rahoituksesta
löytyi ikään kuin vahingossa. Heidän mukaansa edes kaikki alueen yritysneuvojat eivät
tunne toimintaryhmän työtapoja ja toiminnan sisältöä tarpeeksi hyvin. Nämäkin hanketoimijat
totesivat kuitenkin, että yhteyden synnyttyä yhteistyö ja viestintä oli kuitenkin toiminut hyvin
ja toimintaryhmän toimintaan oltiin pääasiassa tyytyväisiä. Silti osa mahdollisesta
asiakaskunnasta jää saavuttamatta, jos toimintaryhmän olemassaoloa ei tiedetä.
”Tietoa on periaatteessa hyvin tarjolla, mutta kaikki eivät kuitenkaan hoksaa,
että tällaista rahoitusta on saatavana yritysten kehittämiseen.
Voisikohan kunnan elinkeinotoimen kanssa tehdä enemmän yhteistyötä?”

Edellä mainittu havainto on hyvin tärkeä toimintaryhmän tulevaisuutta ajatellen. Huolimatta
esillä olemisesta ja yhteyksien ylläpitämisestä tieto haettavissa olevasta rahoituksesta ei
selvästikään saavuta kaikkia alueen toimijoita. Erityisesti tämä näyttäisi koskevan alueen
yrityksiä. Tiedottamista onkin kehitettävä niin, että ainakin kaikki yritysneuvontaa tarjoavat
tahot osaavat ja haluavat kertoa alueen yrityksille myös toimintaryhmän työstä ja sen
tarjoamista mahdollisuuksista.
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Muutamassa haastattelussa todettiin, etteivät useimmat alueen asukkaat ole kuulleetkaan
Outokaira Tuottamhan ry:stä. Maaseutumaisilla alueilla toimintaryhmä tunnetaan paremmin
kuin taajamissa, mikä onkin luonnollista. Haastatteluissa saatujen tietojen mukaan ne, jotka
osaavat etsiä tietoa maaseudun kehittämisen rahoituksesta löytävät sitä helposti esimerkiksi
internetin kautta, mutta toimintaryhmän yleinen tunnettuus on alueella heikko. Hankkeilla on
kuitenkin saatu paljon aikaiseksi ja hanketoiminnan kautta esimerkiksi kylien edustajat
tuntevat toimintaryhmän hyvin. Tämä viittaa siihen, että suuri osa mahdollisista
hanketoimijoista on ollut tietoisia toimintaryhmän toiminnasta. Eräässä haastattelussa
todettiin, että tiedon saaminen on myös sen vastaanottajasta kiinni.
”Aktiviiset löytävät tietoa helpommin kuin muut.”
Tiedottaminen on toimintaryhmälle haastava tehtävä. Sen toiminta koskettaa epäsuorasti
monia maaseudun asukkaita, mutta suoraan hanketoiminnan kanssa on tekemisissä vain
harva. Siksi useimpia asukkaita ei suoranaisesti kiinnosta saada tietoa toimintaryhmän
toiminnasta. Jos vastaanottaja ei koe saamaansa tietoa mielenkiintoiseksi, se ei jää hänen
mieleensä.
Tämän vuoksi tiedottaminen kannattanee kohdentaa niille toimijoille, joille toimintaryhmätyöllä on suoranaista merkitystä. Tällaisia ovat alueen yrittäjät, kylätoimijat ja muut
tahot, joilla on mahdollisuus hyötyä toimintaryhmän olemassaolosta ja hyödyttää alueen
kehitystä omalla toiminnallaan. Kunnat ja muut yhteistyöorganisaatiot olivat hyvin tietoisia
toimintaryhmän työstä, mutta esimerkiksi elinkeinotoimi ei kaikissa tapauksissa ole osannut
neuvoa yrittäjiä ottamaan yhteyttä toimintaryhmään.
Joissakin haastatteluissa katsottiin, että tiedotuksessa voitaisiin hyödyntää enemmän
sosiaalista mediaa, Facebookia, Twitteriä, kotisivuja jne. Toisaalla pohdittiin asiakaskunnan
kykyä hyödyntää näitä tiedotuksen kanavia. Joka tapauksessa tiedotus näyttää olevan asia,
jonka suhteen toimintaryhmän tulee etsiä parhaita mahdollisia toimintatapoja.

1. Suuri yleisö ei tunne Outokaira Tuottamhan ry:n
toimintaa.
2. Tiedotuksen pitäisi saavuttaa ainakin kylätoimijat,
maaseudun yritykset ja kuntien edustajat – myös
elinkeinotoimen.
3. Tiedotusta ja näkyvyyttä pitää kehittää niin, että
mahdolliset asiakkaat osaavat ottaa yhteyttä
toimintaryhmään.
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Yrityshankkeet
Yrityshankkeiden suhteen Outokaira Tuottamhan ry on ollut yhteistyössä ELY-keskuksen
kanssa. Lapin ELY-keskus on ohjannut joitakin asiakkaitaan hakemaan rahoitusta
toimintaryhmän kautta ja vastaavasti toimintaryhmä on rohkaissut toisia hakeutumaan ELYkeskuksen palveluiden piiriin. Yrityshankkeiden merkitystä toimintaryhmälle korostaa se, että
niiden mukana toimintaryhmä saa yksityistä rahaa – siten yrityshankkeet ovat tärkeitä paitsi
yrityksille itselleen myös toimintaryhmälle.
”Yrityshankkeet ovat tärkeitä. Niiden rahoitusta ei saa vähentää.”

Kaikki haastatellut kuntien, toimintaryhmän ja ELY-keskuksen edustajat sekä hankkeita
toteuttaneet yritykset pitivät yritystukia erittäin olennaisena toimintaryhmätyön työvälineenä.
Yritystukien tärkeimmäksi perusteeksi nähtiin se, että jos kyliä halutaan pitää asuttuna, siellä
tulee olla myös taloudellista toimintaa, joka työllistää ja antaa elinmahdollisuuksia sekä
yrittäjälle että työntekijöille. Yritystukien koettiin antavan rahallisen tuen lisäksi uskoa
tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin jatkaa yritystoimintaa maaseudulla. Tämä ilmiö on
havaittu myös muissa kuin maaseudun yritystuissa. Motivaation ja rahallisen tuen lisäksi
yritysten nähtiin hyötyneen hanketoiminnasta kasvaneen hanketoimintaosaamisen kautta.
Joissakin haastatteluissa todettiin, että useimmat yritykset eivät osaa hyödyntää hankerahoitusta kovin hyvin. Yritykset kokevat toimintatavan hankalaksi, vaikka toimintaryhmä on
auttanut niitä hankkeisiin liittyvässä käytännön työssä. Saatua hanketyön neuvontaa
pidettiinkin yrityksissä hyvin tärkeänä asiana. Yritysten ja toimintaryhmän välillä on ollut hyvä
ja luonteva suhde. Yhden haastattelun mukaan jotkut yritykset ovat valittaneetkin
saamastaan palvelusta, mutta tällaista kitkaa ei ole ollut havaittavissa ”moneen vuoteen”.
”Yritystuet antavat uskoa yrittäjälle itselleen ja naapureillekin.
Niiden merkitys voi olla paikallisesti hyvin suuri.”

Myös aiemmin toteutetussa valtakunnallisessa tarkastelussa toimintaryhmät pitivät
yritystukia erittäin merkittävänä osana toimintaansa monista eri syistä. Myönnettyjen
yritystukien nähtiin antavan toimijoille rahallisen tuen lisäksi uskoa ja kannustusta yritystoiminnan kehittämiseen. Yritystukien on nähty myös vaikuttavan toimintaryhmän julkisuuskuvaan merkittävästi. Esimerkkinä tästä mainittiin se, että monet kunnalliset päätöksentekijät
ymmärtävät paremmin yritystoiminnan kehittämiseen liittyvän työn merkityksen kuin yleiseen
maaseudun kehittämiseen liittyvän toiminnan merkityksen. Kysymys on siis paitsi toiminnan
sisällöstä, myös sen profiloitumisesta.
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Toimintaryhmät näkivät yritystukien täydentävän toimintaryhmien palvelupaketin toimivaksi
kokonaisuudeksi. Asiakkaan näkökulmasta yritystuet katsottiin merkittäviksi sen vuoksi, että
tämä toimintamalli tuo yritysrahoituksen ja siihen liittyvän neuvonnan lähelle yritystä. Myös
toimintaryhmän paikallistuntemus nähtiin hyväksi, minkä vuoksi ne pystyvät arvioimaan
usein muita paremmin rahoitettavan toiminnan järkevyyttä. Näiden tekijöiden vuoksi
toimintaryhmän myöntämän tuen katsottiin sopivan hyvin juuri maaseudun pienyrityksiin.

1. Yrityshankkeet nähtiin tärkeänä toiminnan
muotona, jossa Outokaira Tuottamhan ry on
onnistunut hyvin.
2. Yritystuilla on myönteisiä vaikutuksia, jotka ovat
suurempia kuin niihin käytetyt rahasummat.
3. Yritysrahoitus vaatii toimintaryhmältä jatkossakin
opastusta ja aktiivista otetta.
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Hallituksen toiminta
Haastatteluissa saatujen tietojen mukaan Outokaira Tuottamhan ry:n hallitus on toiminut
hyvin. Hallituksen jäsenet ovat olleet motivoituneita ja avarakatseisia ja heidän
osaamisensakin on ollut riittävällä tasolla huolimatta siitä, että sen jäsenistössä on ollut
runsaasti vaihtuvuutta. Hallitus on kokoontunut 7-8 kertaa vuodessa, mikä on ollut pääosin
riittävä kokoustahti. Joskus kokoustahdin väljyyden on koettu hidastaneen hankevalintoja
koskevaa päätöksentekoa. Toisaalta kokousaikataulut ovat myös hakijoiden tiedossa ja heitä
on opastettu tämän suhteen ennen hakemuksen jättämistä.
”Hallitus toimii hyvin. Anne valmistelee ja hallitus päättää.
Jäsenet tekevät töitä ja haluavat miettiä miten asiat saisi sujumaan vielä paremmin.”

Toimikausista ei saatujen kommenttien mukaan tehdä nykyistä lyhyempiä, sillä jäsenten
”sisäänajon” on koettu vievän vuoden tai jopa enemmän. Vaihtuvuus todettiin kuitenkin
hyväksi asiaksi, sillä jos hallituksen jäsenet vakiintuvat liian pitkäksi aikaa samaksi ryhmäksi,
on vaikea löytää riittävästi uutta intoa tuottaa uusia ajatuksia toiminnan tueksi. Työssä
koettiin olevan jonkin verran urautumisen riskiä, vaikka jäsenistöä uusitaankin.
Hallitustyön yhdeksi ongelmaksi nähtiin se, että ohjelmakauden aikana on vaikea vaikuttaa
toiminnan suuntaan kovinkaan merkittävästi. Tämä mahdollisuus on oikeastaan vain
ohjelmakauden taitteessa, jolloin kehittämissuunnitelmia vasta laaditaan. Hallituksen jäsenet
ovat kuitenkin olleet toiminnassa mukana hyvällä motivaatiolla ja toiminnan keskeisin tavoite
on ollut vaikuttaa myönteisesti alueen kehittämiseen. Tähän on pyritty vastuuntuntoisesti ja
asiakysymyksissä pysyen.
”Työ sujuu hyvin hallituksessa. Osaamista ja motivaatiota on,
vaikka kehittämisen varaakin on. Väki tulee paikalle ja tekee parhaansa.”

Hallituksessa on koettu olleen hyvä henki jo pitkään – erään haastattelun mukaan siellä
ollaan tekemässä oikeita asioita eikä ”pätemässä”. Toiminnan on myös koettu olevan
avointa, eikä hallitus ole jakautunut toisiaan kyräileviin ryhmiin. Toimintaryhmän
hallituksessa suurin vastuu on puheenjohtajan lisäksi asioita valmistelevalla ja kenttätyötä
tekevällä toiminnanjohtajalla.
Ulkopuolinen (hanketoimijat ja sidosryhmät) näkökulma hallituksen toiminnasta on myös
myönteinen. Vaikka hanketoimijoiden ei sinänsä tarvitse tietää hallitustyöstä kovinkaan
paljon, on heidän näkemyksensä hallitustyöstä positiivinen.
”Olen asiakkaana tyytyväinen.”
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Hallitustyöskentelyyn liittyvät jäsenten määräaikainen vaihtuminen ja kolmikantaperiaatteen
noudattaminen todettiin kaiken kaikkiaan hyviksi käytännöiksi. Jäsenmuutokset tuovat
mukaan uusia toimijoita ja uutta asiantuntemusta. Jäsenistöä onkin lähes kaikkien
haastattelujen mukaan hyvä vaihtaa muutaman vuoden välein. Kolmikantaperiaatteen
ylläpito on joskus vaikea tehtävä, kun samalla huolehditaan kaikkien alueen kuntien
mukanaolosta.
Yleisesti ottaen toimintaryhmän hallitus on antanut työntekijöille työrauhan ja melko vapaat
kädet toimia maaseudun kehittämistyössä huolimatta siitä, että periaatteessa hallitus viime
kädessä vastaa työn tuloksista. Toiminnanjohtajan ja hallituksen välinen yhteistyö on sujunut
Outokaira Tuottamhan ry:ssä hyvin.

1. Toimintaryhmän hallitus on onnistunut tehtävissään hyvin.
2. Hallitus toimii hyvällä motivaatiolla ja tavoittelee mahdolli‐
simman hyvää kokonaistulosta alueen kehittämiseen liitty‐
vissä asioissa ilman merkittäviä sisäisiä ristiriitoja.
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Muu kehittäminen
Yleisellä tasolla vastaajat kokivat, että maaseudun kehittäminen pitäisi ohjata aiempaa
useammin tapahtumaan ruohonjuuritasolla niin, että mukana on ”oikeita paikallisia
edunsaajia” institutionaalisten toimijoiden (oppilaitokset, yrittäjäjärjestöt jne.) sijasta tai
ainakin niiden lisäksi. Tähän suoraan toimintamalliin onkin nykyisistä rahoitusmalleista
parhaat edellytykset Leader-tyyppisellä kehittämistoiminnalla. Haastatteluissa nähtiinkin
tärkeäksi se, että rahoitusmalli pysyy riittävän erilaisena verrattuna ELY-keskuksen
tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Vaikka nykymuotoinen toimintaryhmätyö on koettu onnistuneeksi, sen suhteen nähtiin
uhkiakin. Yksi tällainen oli toiminnan urautuminen niin, että hankkeissa toimivat vuodesta toiseen samat organisaatiot ja ihmiset, jotka ovat oppineet toimimaan yhteistyössä
toimintaryhmän kanssa. Hanketoiminnan lisäksi myös hallitustyön koettiin olevan vaarassa
muuttua vähemmän innovatiiviseksi ja joissakin haastatteluissa todettiin, että vaihtuvuudesta
tulee pitää kiinni, jotta toiminta jatkuu uusia mahdollisuuksia etsivänä.
”Pitää saada mukaan uusia ihmisiä osallistumaan hallitustyöhön ja muuhun sellaiseen.
Alussa 90-luvulla oli nostetta uudelle asialle, nyt noste pitäisi keksiä uudelleen.”

Uusien mahdollisuuksien löytämiseksi ja tuoreen lähestymistavan säilyttämiseksi joissakin
haastatteluissa mainittiin, että yksi kehittämisen edellytys on toisilta toimintaryhmiltä
oppiminen. Esimerkkeinä mainittiin Leader-toimintaryhmien tapaamiset sekä maakuntatasoinen yhteistyö muiden Lapin toimintaryhmien kanssa.
Toiminnan luovuuden ja innovatiivisuuden säilyttämiseksi tavoitteeksi nähtiin se, että
toimintaryhmässä voidaan toimia kulloistenkin olosuhteiden kautta ja verkostoitua hyvässä ja
avoimessa yhteistyössä. Kyläyhdistysten ja yritysten nähtiin pystyvän toteuttamaan
hankkeita, jos niitä ohjeistetaan ja opastetaan tarpeeksi. Tästä on kokemusta jo kuluvalta
ohjelmakaudelta ja tämän toimintamallin mukaan toivottiin voitavan edetä jatkossakin.
Toimintaryhmätyön helpottamiseksi hallinnon rajoituksia toivottiin kevennettäväksi ja
vapautta lisättäväksi. Erään ehdotuksen mukaan toimintaryhmällä tulisi olla käytössään 10
prosentin jokeriraha, jota se voisi käyttää vapaasti perusteltuun toimintaan. Liian tarkkojen
ohjeiden katsottiin rajoittavan innovatiivisuutta ja valvonnan vievän hanketoimijoilta ja
toimintaryhmältä mahdollisuuksia ja energiaa. ”Täsmätoimet” koettiin hankaliksi, koska ne
eivät sovi joka paikkaan. Tämän rinnalle kaivattiin laajempaa ja väljempää, vähemmän
ylhäältä ohjaavaa järjestelmää.
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Yhteenveto
Kuluvaa ohjelmakautta koskeva suunnittelu – kehittämissuunnitelman laatiminen – tehtiin
monivaiheisena kokonaisuutena, jossa maaseudun asukkaiden ja yritysten ääntä kuultiin
monipuolisesti. Kehittämissuunnitelman laatiminen arvioitiin osittain liiankin työllistäväksi,
pääosin puutteellisten ohjeiden vuoksi. Kehittämissuunnitelmasta syntyi kuitenkin hyvä
kehittämistyön ohjaamisen apuväline ja sen laatimisessa tehty työ oli suurelta osin
hyödyllistä.
Kehittämissuunnitelman toteuttaminen on edennyt hyvin. Toimintaryhmä pystyy käyttämään
sille suunnatut varat ja se on hakenut ja osin saanutkin toiminnalleen myös lisärahoitusta.
Alueen hanketoimijoiden, toimintaryhmän ja sen hallituksen sekä kuntien välinen yhteistyö
ovat antaneet toiminnalle hyvät puitteet ja tukeneet toiminnan onnistumista. Erityistä kiitosta
sai Outokaira tuottamhan ry:n toimisto, jonka tarjoamaa palvelua pidettiin erittäin hyvänä.
Myös kuntien antaman, Suomessa harvinaisen väliaikaisen hankerahoituksen katsottiin
edistäneen hanketoimintaa merkittävästi.
Hanketoimijat moittivat hallinnollista päätöksentekoa hitaaksi. Tämä kritiikki koski sekä
hankehakemusten että maksatuspäätösten käsittelyaikoja. Toimintaryhmä oli kuitenkin
kertonut näistä asioista hankehakijoille etukäteen, eikä asia tullut hanketoimijoille
yllätyksenä.
Toiminnan tuloksia on vaikea yksiselitteisesti arvioida indikaattoritietojen ja haastatteluiden
perusteella. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että toimintaryhmä saavuttaa kaikki keskeiset
tavoitteensa ohjelmakauden aikana. Tähän viittaavat sekä käytettävissä oleva indikaattoritieto että hanketoimijoiden ja viranomaisten haastattelut.
Eniten kehitettävää havaittiin toimintaryhmän toimintaan liittyvästä tiedottamisesta. Suuri
yleisö ei tunne Outokaira Tuottamhan ry:n toimintaa. Tätä suurempi ongelma on kuitenkin
se, että osa elinkeinotoimen ja kylien edustajista ei tiennyt tarpeeksi toimintaryhmän työstä
osatakseen neuvoa toimijoita ottamaan ideoineen yhteyttä toimintaryhmään.
Toimintaryhmän hallituksen katsottiin onnistuneen tehtävissään hyvin. Haastattelussa
saatujen kommenttien mukaan toimintaryhmän hallitus toimii hyvällä motivaatiolla ja
tavoittelee mahdollisimman hyvää kokonaistulosta alueen kehittämiseen liittyvissä asioissa.
Sen todettiin myös pystyvän työskentelemään ilman merkittäviä sisäisiä ristiriitoja.
Yhteistyön laajentaminen nykyistäkin enemmän oman alueen ulkopuolelle sekä
tiedottamisen kehittäminen katsottiin merkittävimmiksi kehitettäviksi asioiksi. Erittäin toimiva
alueen sisäinen toimintamalli on kuitenkin syytä säilyttää jatkossakin. Se on toimivan
toimintaryhmätyön runko.
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Liite 1. Teemahaastattelurunko
Teemahaastattelurunko
Outokaira tuottamhan ry
Ohjelmakauden 2007-2013 arviointi
Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Arttu Vainio 050-4649890

_________________________________________________________________________
_
Haastateltava, Paikkakunta, Pvm

Paikallisen kehittämissuunnitelman valmistelu


Olitteko mukana valmistelussa?



Millaisia kokemuksia saitte valmisteluprosessista?



Toimiko alhaalta ylös -periaate – kuultiinko paikallisia toimijoita
riittävästi?



Saatiinko suunnitelmasta sellainen kuin haluttiin ja vastasiko se
paikallista tarvetta?

Paikallisen kehittämissuunnitelman läpivienti


Onko kehittämissuunnitelmaa toteutettu tarkoituksenmukaisesti?



Miten toimintamallia pitäisi muuttaa, jotta se toimisi nykyistä
paremmin?



Miten hyvin hankehaut on mielestänne toteutettu?



Oletteko käyttäneet muita EU-osarahoitteisia rahoituslähteitä?



Miten Outokaira tuottamhan ry on onnistunut alueensa kehittäjänä?



Mitä korjattavaa ohjelmakauden toteuttamisessa on ollut?



Hallinnoijille: Miten hyvin kehittämissuunnitelmaa on voitu toteuttaa
sen omien tavoitteiden mukaisesti? Ovatko säännöt ja niiden tulkinnat
alkaneet vaikuttaa liiaksi sisältöön (rajaamaan järkevää toimintaa)
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Yhteistyö ja työnjako hanketoimijoiden ja toimintaryhmän (Outokaira tuottamhan)
välillä


Miten hyvin hankkeiden toteuttajien, toimintaryhmän ja ELYkeskuksen välinen yhteistyö on näkemyksenne mukaan toiminut?



Onko hanketoteuttajille ollut selvää miten hankkeita tulee toteuttaa ja
millaiset muodolliset vaatimukset siinä tulee täyttää?



Onko yhteistyö muiden tahojen (kuntien, kyläyhdistysten, yritysten,
asukkaiden) kanssa sujunut hyvin?



Kulkeeko tieto tukimuodosta kaikille, jotka sitä voisivat hyödyntää?



Työllistääkö hankehallinto liikaa hankkeita / Leader-toimistoa?



Onko ketju hankeideasta maksatukseen liian hidas tai vaikea?
Estääkö se mielekkäitä kehittämisajatuksia toteutumasta?



Hallinnoijille ja yrityksille: Miten tärkeinä pidätte yrityshankkeita? Miksi
näin?



Miten maaseudun kehittämistä (laajemmassa mittakaavassa kuin
pelkkä Leader-työ) tulisi parantaa?



Onko tukimuotojen valikoima liian monimutkainen tai hanketyö liian
hankalaa kyläyhdistyksille, yrityksille jne?



Hallituksen toiminta – onko osaamista ja motivaatiota tarpeeksi? Onko
työ sujunut hyvin?



Kunnan ja toimintaryhmän välinen yhteistyö – olisiko korjattavaa
tiedotuksessa, toimintatavoissa tai yhteistyössä yleensä?

Muut asiat
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Taulukkoa voi käyttää kahdella tavalla:
Taulukkoon voi laittaa samassa hallituksen kokouksessa käsiteltävät hankkeet
TAI
tehdä samaan kokoukseen omat taulukot eri hanketyyppien hankkeille

Yrityshankkeet
x
x
x
x
x
x x x x x x

x x x x x x

x

x

Kansainväliset hankkeet
x
x
x
x
x
x

Kehittämishankkeet
x

x
x x

3
3
3
5
5
3
5
3
2
2
3
5
3
2
2
5
5
5
2
5
81

x x x x x

5
5

x

Hankkeen panos/tuotos suhde on kunnossa
Hanketyyppikohtaiset valintakriteerit
Hanke luo uudenlaista yritystoimintaa alueelle
Hanke tukee uuden yrityksen syntymistä / parantaa olemassa
olevan yrityksen palvelutarjontaa
Hanke perustuu kannattavaan liiketoimintaan
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat pieneen yritykseen
Hankkeella on positiivinen vaikutus työllisyyteen
Hankkeella on positiivinen vaikutus yritysten syntymiseen
Hankkeessa on innovatiivisia eli uudenlaisia elementtejä
Hankken vaikutuksesta yhteisöllisyys kasvaa
Hankkeella on positiivinen vaikutus kylän elinkeinotoiminnan kehittymiseen
Hanke edistää toimijoiden välistä yhteistyötä
Hankkeessa on kansainvälistä yhteistyötä edistäviä asioita
Hanke edistää alueen asukkaiden kansainvälistymistä
Hanke parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua maaseudulla
Hanke toteutetaan maaseutukylässä
Hanke edistää kulttuuriperinteen hyödyntämistä elinkeinollisesti
Hanke lisää alueen/kylän kiinnostavuutta elinkeinotoiminnassa
Hanke lisää alueen/kylän kiinnostavuutta asuinpaikkana
Hanke edistää nuorten viihtyvyyttä
Hanke on nuorten toteuttama
Hanke edistää naisten ja nuorten yritystoiminnan syntymistä/kehittymistä
Hanke kuuluu osana suurempaan kokonaisuuteen
Hanke parantaa yhteisöjen ja yritysten välistä yhteistyötä
PISTEITÄ YHTEENSÄ

x

k/ei

x

Hankijalla on osaamisresurssia hankkeen toteuttamiseen

x

k/ei

x

Hakijalla on taloudelliset resurssit toteuttaa hanke

x x x x x x x

k/ei

x x x x x x x x x x

Hankkeen pääasiallinen hyöty kohdistuu Outokaira tuottamhan ry:n alueelle

x

k/ei

x

Paikallislähtöinen - hankken syntytapa alhaalta ylöspäin

x

k/ei

x

Hanke toteuttaa Outokaira tuottamhan ry:n Meän Outokaira -strategiaa

x

k/ei

x

Kaikkia koskettavat, pakolliset valintakriteerit

x x x x x x x

Max

x x x x x x x x x x

Pisteet MEÄN OUTOKAIRA-STRATEGIAN VALINTAKRITEERIT 2014-2020

Yleishyödyll. Inv.hankkeet

MEÄN OUTOKAIRA-STRATEGIAN VALINTAKRITEERIT 2014-2020
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Kumppanianalyysi
Kumppani, joka on olemassa, mutta
ei vaadi erityisiä toimenpiteitä
Kumppani, joka on
saatava lähemmäksi

Paliskunnat

MTT
Lapin liitto

Kumppani, joka on
pidettävä lähellä

Toiminnassa
mukana
Kunnat
Muut
olevat
järjestöt
järjestöt
Alueen
kylät
Yrittäjät
Lapin ELY
(m/e)

Lapin 4H

Suomen
kylätoiminta ry

Leaderryhmä
Outokaira
Seudulliset
YP-toimijat

Mavi

Hanketoimijat

Kumppani, joka
pitää meitä lähellä
Hankkeet

MMM

Yhdistyksen
jäsenet

Pro Agria

Majakka ry

Yrittäjäjärjestöt

MTK Lappi

Entiset
hallituksen
jäsenet

Entiset
työntekijät

Lapin
Leaderit

Leader
Tornedalen

Mare
Borealis

Kehitysyhtiöt ja
vastaavat

Oppilaitokset

Lapin
Kauppakamari

Muut kvkumppanit

MSL

Ruotsalaiset
kylät

Lappilaiset kylät ry

Maaseutuverkostoyksikkö
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LEADER LAPPI

Lapin Leader-ryhmien yhteisstrategia

Hilma Heikkinen, projektipäällikkö

2014 - 2020
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LEADER LAPPI – PAIKALLINEN KEHITTÄMINEN

Leader-toimintatavalla toteutettavan paikallisen kehittämisen erityispiirteiksi voidaan määritellä alueperustaisuus, alhaalta ylöspäin -periaate (bottom up), paikallinen kumppanuus, monialaisuus, innovatiivisuus, alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä verkostoituminen. Leader-toiminnan rooli ja erityisesti sen tuottama lisäarvo saavat merkityksen aluekehittämisessä, kun ymmärretään, että itse prosessi voi olla tärkeämpi kuin toteutuneiden hankkeiden määrä ja niiden suorat tulokset. Leader-toiminnan arvo näkyy kehittämistyöhön kytkeytyneiden ihmisten määrässä, talkootyössä, syntyneissä verkostoissa, vastuun ottamisessa
ja osaamisen kehittymisessä.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Pohjoisimman Lapin
Leader ry
Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry

Outokaira tuottamhan ry
Myötäle ry

Peräpohjolan kehitys ry
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Lapin aluekehitys
Lapin vahvuuksien hyödyntäminen kestävällä tavalla on suuri tulevaisuuden haaste. Tavoitteena on, että Lappi säilyy asuttuna ja täällä on hyvä elää ja yrittää.
Lapin kehittämisen tavoitteena on lisätä alueen kilpailukykyä, taloudellista kasvua ja yrittäjyyttä sekä parantaa työllisyyttä luomalla uusia työpaikkoja.
Lapin kehittäminen perustuu maakunta-ajatteluun, jossa kaikki toimijat ovat yhteistyöverkoston tärkeitä osia vahvuuksineen ja rooleineen. Samanaikaisesti Lapissa on oltava muutama
suurempi vetovoimainen keskus, jotka ovat toiminnoiltaan niin monipuolisia ja korkeatasoisia, että ne kykenevät houkuttelemaan uutta väestöä, yrityksiä ja investointeja myös maakunnan rajojen ulkopuolelta. Näitä vahvan kehittämispanostuksen alueita ovat erityisesti Peräpohjolan Kehitys ry:n ja Outokaira tuottamhan ry:n alueilla olevat Rovaniemen ja KemiTornion maakuntakeskukset. Maakuntakeskukset toimivat aktiivisina verkostojen rakentajina
tukien koko Lapin myönteistä kehitystä. Myös matkailukeskuksiin ja kaivoksiin verkottuneet
aluekeskukset ovat vahvan kehittämispanostuksen alueita. Pohjoisimman Lapin Leader ry:n
alueella olevat Kemijärvi, Sodankylä ja Ivalo sekä Tunturi-Lapin alueella oleva Kittilä ovat palveluiltaan monipuolisia aluekeskuksia. Myös muiden kuntien keskustaajamissa säilyvät arjelle
välttämättömät peruspalvelut.
Lapin alue- ja palvelurakenne tulee edelleen tiivistymään, mutta etäisyyksistä johtuen työpaikka- ja palvelukeskittymiä tarvitaan eri puolilla maakuntaa. Tulevaisuudessa monipuoliselle luovuudelle annetaankin yhä enemmän tilaa ja lappilaisia asukkaita kannustetaan olemaan
mukana Lapin menestystarinassa.
Elinkeinot ja kehitys
Lappi on riippuvainen alueen kyvystä vastata arktisen alueen sekä globaalin maailman kysyntään ja tarjontaan. Lapin elinkeinorakenne on vahvasti palvelupainotteinen: työpaikoista lähes kolme neljäsosaa on palveluissa, joka viides jalostuksessa ja runsas 5 % alkutuotannossa.
Lapissa keskeiset toimialat ovat metsä- ja metalliteollisuus, matkailu ja kauppa sekä vahvistuva kaivosteollisuus. Kaivosteollisuuden lisäksi energia-ala on merkittävä kehittyvä ala.
Lapissa on eniten työpaikkoja terveyden ja hyvinvoinnin palveluissa. Työpaikat ovat suurimmalta osalta kuntasektorilla. Julkisella sektorilla työskentelevien palkansaajien osuus on kuitenkin laskenut Lapissa noin 40 %:iin ja yksityissektorin noussut lähes 60 %:iin. Yrittäjien
osuus työllisistä on noin 12 %, mikä on hieman korkeampi kuin koko maassa.
Lapin aluetaloudessa metsäsektorin osuus on muuta maata huomattavasti suurempi. Porotalous työllistää Lapissa noin 1 500 henkilöä. Maatalouden työllisyys on jo pitkään alentunut
muun maan tavoin. Maataloudessa tilakoot ovat kasvaneet; suurin osa tuloista tulee maidosta.
Luonnontuotealan merkitys on ollut toistaiseksi vähäinen. Myös luovien alojen merkitys on
vielä vähäinen, mutta kasvun suhteen on positiivisia odotuksia.
Lapin matkailu on kehittynyt positiivisesti ulkomaisen kysynnän lisääntymisen myötä. Positiivisen kehityksen takana on ennen kaikkea venäläisten matkailukysynnän voimakas kasvu,
4

mutta kysyntä on piristynyt myös muilla Lapille tärkeillä markkina-alueilla kuten IsossaBritanniassa ja Saksassa. Matkailun kehittyminen tuo huomattavia välillisiä hyötyjä myös vähittäiskaupalle, muille matkailuun liittyville palvelualoille ja liikenteelle.
Lapissa panostetaan tulevina vuosina alueen luonnonvaroihin ja osaamisen kehittämiseen,
erityisesti korkean jalostusasteen luonnonvarateollisuuteen eli metsä- ja metalliteollisuuteen,
kaivostoimintaan ja energiatuotantoon sekä matkailuvetoiseen elämysklusteriin. Kasvavia
toimialoja ovat matkailu, kaivostoiminta, metallien ja metallituotteiden valmistus, rakentaminen, kauppa, kuljetus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä virkistys- ja kulttuuripalvelut. Luonnonvarojen jalostuksen globaalissa kilpailutilanteessa Lapin etuja ovat hyvä infrastruktuuri,
maakunnan teollinen toimintaympäristö ja osaavat yritykset.1
Leader-alueet ja ryhmät
Lapissa Leader-toiminnan koordinoinnista vastaa viisi Leader-ryhmää: Tunturi-Lapin alueella
toimiva Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry, Tornionlaakson ja Tornion alueella toimiva
Outokaira tuottamhan ry, osittain Kemi-Tornion sekä Rovaniemen seudulla toimiva Peräpohjolan kehitys ry, Itä- ja Pohjois-Lapin alueella toimiva Pohjoisimman Lapin Leader ry sekä Posion alueella toimiva Myötäle ry.2
Taulukko 1. Leader-alueiden kunnat ja vaestomaarat.
Peräpohjolan kehitys ry
Simo

Väestö
31.10.2012
3 435

Keminmaa
Kemi
Tervola

8 580
22 279
(2 124)
3 345

Ranua

Tornio

Väestö
31.10.2012
22 467

Ylitornio

4 545

Pello

3 832

4 226

Rovaniemi

60 909
(10 688)

Yhteensä

102 774

Leader-alue

Outokaira tuottamhan ry

30 844

32 398

Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry
Kolari

3 832

Pohjoisimman Lapin
Leader ry
Utsjoki

Kittilä

6 324

Inari

6 723

Muonio

2 385

Sodankylä

8 831

Enontekiö

1 882

Savukoski

1 139

Pelkosenniemi

Yhteensä

14 423

1 285

960

Salla

3 999

Kemijärvi

8 129
31 066

Kokonaisuudessaan esitetty kuvaus Lapin toimintaympäristön nykytilasta ja kehitysnäkymistä vuoteen 2020
löytyvät Lapin Luotsin sivuilta: http://luotsi.lappi.fi/lapin-kehitysnakymat.
2 Tarkemmat Leader-alueiden ja -ryhmien kuvaukset ovat Leader-ryhmien paikallisissa kehittämisstrategioissa.
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Myötäle ry
Posio

3 749
Lappi

182 856

Leader Lappi

112 480

Lähde: Lapin liitto, Lappi lukuina 2012 - 2013 ja Lapin Leader-ryhmät

Taulukko 2. Leader-ryhmien jäsen- ja henkilöstömäärät 2013.
Peräpohjolan kehitys ry
Jäsenet
Henkilö
Yhteisö
Kunta
Kolmikantahallitus

231
202
23
6
9+9

Henkilöstö
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Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry
Jäsenet
Henkilö
Yhteisö
Kunta
Kolmikantahallitus

241
194
16
4
12 + 12

Henkilöstö
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Myötäle ry
Jäsenet
Henkilö
Yhteisö
Kunta
Kolmikantahallitus

156
119
34
1+2
9+9

Henkilöstö
Lähde: Lapin Leader-ryhmät
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Outokaira tuottamhan ry
Jäsenet
Henkilö
Yhteisö
Kunta
Kolmikantahallitus
Henkilöstö
Pohjoisimman Lapin
Leader ry
Jäsenet
Henkilö
Yhteisö
Kunta
Kolmikantahallitus
Henkilöstö
Leader Lappi
Jäsenet yhteensä
Henkilöstö

300
256
41
3
9+9
6

344
326
18
7
12 + 12
8

1 272
23

SWOT
Lapin Leader-ryhmien yhteistyötä on vahvistettu paikallisen kehittämisen vahvistaminen hankkeen aikana. Hankkeen toteutuksen aikana on neuvoteltu yhteisesti hyväksyttyä suuntaa
yhteistoiminnalle. SWOT-analyysi pohjautuu PKV-hankkeen aikana toteutettuihin toimenpiteisiin.3
Taulukko 4. SWOT-analyysi Leader-ryhmien yhteistoiminnan kehittämisestä.
VAHVUUDET
alueiden ja ryhmien erilaisuus
lappilaisuus omaehtoisena
paikallistuntemus
kuntayhteistyö
hankeyhteistyö Leaderryhmien välillä
yhteistapahtumat ja tilaisuudet
tuttuus
alueittainen / ryhmäkohtainen kehittäjäverkosto
valtakunnallinen ja kansainvälinen leaderverkosto
leader-toimintatapa
tunnettavuus leaderalueittain
arvostus ihmisten ja yhteisöjen keskuudessa
kolmikanta, sisäänrakennettu kumppanuus
kansalaisvaikuttaminen
hallituksen vaihtuvuus,
toiminnan uudistuminen
yhdistystoimintaosaaminen
kokemus
vertaistuki
oppien ja tiedon välittäminen leader-ryhmien henkilöstön välillä
Leader-tietämys
uudet kokeilut
osaamisen kehittäminen
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HEIKKOUDET
alueen laajuus, pitkät välimatkat
yhteistyön haasteet
viestinnän puute
vuorovaikutuksen vähäisyys
verkostojen suppeus
kehittämistoiminnan näkymättömyys
hallituksen jäsenten sitoutumattomuus
vaihtuvuus
passiivisuus
työyhteisön sisäiset ongelmat
toiminnan ylikuormittavuus
toiminnan henkilökohtaisuus
ja -keskeisyys
henkilöstön vaihtuvuus
kehittämistyön organisointi,
kiire
luottamuspula
kehittämismenetelmien riittämättömyys
resurssien vähäisyys

MAHDOLLISUUDET
yhtenäinen ja erilainen Lappi,
paikkojen ja alueiden erityispiirteet ja vahvuudet esiin
maakunnallinen yhteistyö
kumppanuus leader-ryhmien
kesken
jaettu vastuu ja vahvuudet
profiloituminen
yhteiset toimintaperiaatteet ja
käytännöt
yhtenäinen julkikuva
koordinoitu ja systemaattinen
toiminta
yhteistoiminta
positiivinen kehittämisilmapiiri, ideointi, innostus, innovointi
voimavarojen yhdistäminen
Leader Lappi -brändi – tunnettavuus, näkyvyys
vuorovaikutus
tiedon ja oppien välittäminen,
osaamisen kehittäminen alueiden välillä
Leader Lappi -verkosto
uudet toimijat, verkostojen
laajentuminen, uusiutuminen
leader-metodin kehittäminen
hallituksen paikallistuntemuksen ja monipuolinen osaaminen
verkostot
sitoutuminen paikalliseen
kehittämiseen, aktiivisuus
osallistava demokratia
hallinnon tukeminen, mentorointi, tutorointi
työnjako
työnorganisointi
yhteistapaamiset ja neuvottelut
avoimuus, joustavuus
hajautettu johtaminen

Hankkeen toteutuskuvauksen sisältävä loppuraportti on liitteenä.
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UHAT
paikallisyhteisöjen voimattomuus
ihmiskato
arvostus
ajanhenki
aluekehitys, keskittämispolitiikka
kuntien ahdinko
verkostojen supistuminen,
uusiutumattomuus
viestinnän puute
tietämättömyys
toiminnan / vaikutusten
näkymättömyys
ei käsitystä Leadertoiminnasta
sitoutumattomuus
osaamattomuus
väsähtäminen
luottamuspula
yhteistyön puute

ALUEIDEN ERILAISUUS VAHVUUTENA, UUDET TOIMIJAT MAHDOLLISUUTENA
Yhteistoiminnan kehittämisen tukena on vahva paikallisen kehittämisen pohjatyö, joka näkyy
neljällä eri alueella eri tavalla. Toimintaryhmien ja alueiden erilaisuus tarjoaa mahdollisuuden
monipuolisiin paikallisiin kehittämisratkaisuihin, kun erilaisuus osataan hyödyntää. Vahva
pohjatyö paikallisyhteisöjen kehittämisessä ja osaamisen kehittyminen tarjoaa mahdollisuuden uusien toimijoiden mukaan houkuttelulle ja kehittämistyön laajentamisen perinteisiä kyläyhdistystoimijoita laajemmalle joukolle. Verkosto-osaamisen vahvistaminen mahdollistaa
aktiivisten yrittäjä- ja paikallisyhteisöverkostojen rakentamisen.
KUNTAYHTEISTYÖ VAHVUUTENA, HAASTEENA TOIMINTAMALLIEN SAATTAMINEN PYSYVÄKSI TOIMINNAKSI
Yhteiskunnallisessa muutoksessa mukautuvaisuus on avainkäsite. Esimerkiksi SOTE-uudistus
tuo hyvän mahdollisuuden tarjota erilaisia paikallisia palveluratkaisuja kuntiin. Se on ajankohtaista nyt. Maakunnallinen Leader-toiminta on rakennettava strategisesti joustavaksi niin,
että se mahdollistaa kuntayhteistyön ja palveluratkaisujen kehittämisen. Kehitettyjen jo olemassa olevien ja toimivien mallien osalta palvelutuottaja-käyttäjien on vain ratkaistava, miten
ne otetaan haltuun ja saatetaan pysyväksi toiminnaksi. Miten palvelut todella uudelleen järjestetään kunkin kunnan alueella?
Leader-ryhmien tehtävänä on viedä ymmärrystä kuntiin. Tähän tarvitaan konkreettisia esimerkkejä, joiden avulla tehdään toiminta näkyväksi ja lisätään ymmärrystä. Tämä vahvistaa
yhteistyötä paikallistoimijoiden ja kuntien välillä. Ongelma tässä on kuitenkin, että uusia palveluratkaisuja ei toteuteta pelkästään talkoilla.
KYLIEN KEHITTÄMINEN VAHVUUTENA, HAASTEENA KEHITTÄMISTUKIEN RAJALLISUUS
Kylissä on olemassa sellaisia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka eivät synny markkinatalouden voimin, eivätkä kykene markkinatalouden kilpailuun. Kylien kehittämisessä pohjatyötä
on voinut tehdä siihen asti, että saadaan ihmiset innostumaan ja löydetään yhteisöllisyyden
siemen ja saadaan kylätalo kunnostettua. Ongelma kylien liiketoiminnan kehittämisessä on se,
että kestävän liiketoiminnan synnyttäminen ja kehittäminen olemassa olevilla keinoilla on
todella haastavaa. Kysyntää ei ole niin paljoa, että toiminta kantaisi heti, koska tarve on rakentaa vankka perusta.
Osuustoiminta tarjoaa paikallisyhteisöjen liiketoiminnan kehittämiseen mahdollisuuden.
Osuustoiminnasta ja osuuskuntayrittäjyydestä onkin syytä puhua paikallisen kehittämisen
yhteydessä. Ongelma on kuitenkin siinä, ettei esimerkiksi kuntien palvelutuotantotarpeeseen
pystytä vastaamaan osuuskuntayrittäjyydellä niin vain, koska uusosuustoiminnan käyntiin
saattaminen ja rakenteen kestäväksi kehittäminen vaatii erityistukea. Kuntien on syytä tulla
tässä kohtaan vastaan.
PAIKALLISTUNTEMUS VAHVUUTENA, VERKOSTOT MAHDOLLISUUTENA
Paikallinen kehittäminen, sen tulokset ja hyöty alueelle, tulee tehdä näkyväksi Leaderryhmien yksittäisille jäsenille. Hyvien käytäntöjen ja esimerkkien kautta on mahdollista vah8

vistaa jäsenten paikallistuntemusta ja kannustaa sekä sitouttaa jäseniä oman elinympäristön
kehittämistyöhön. Merkitystä on sillä, miten Leader-toiminta hyödyttää kunkin jäsenen omia
verkostoja ja miten verkostoja on mahdollista hallita ja edelleen kehittää esimerkiksi itsensä
työllistämisessä.
Myös hallituksen rooli, paikallistuntemuksen merkitys ja verkostot hallitustyöskentelyssä on
syytä tehdä näkyväksi. Se lisää kiinnostusta toimintaan ja helpottaa uusien jäsenien mukaan
pääsemistä Leader-ryhmätyöskentelyyn ja edesauttavat sitoutumista toimintaan. Tarkkana
on oltava erityisesti siinä, että hallitus vastaa kentän tarpeeseen. Jäsenellä on oltava kyky
hahmottaa kokonaisuuksia ja ottaa vastuu koko alueesta. Kolmikanta mahdollistaa, että kenttä tulee edustetuksi kattavasti, mutta se ei yksistään riitä.
Tulevaisuudessa hallituksen on omaksuttava ja otettava vastuu työnantajaroolin lisäksi toiminnan kehittymisestä ja laadusta. Hallituksen tehtävänä on arvioida Leader-ryhmän toiminnan kehittymisen lisäksi alueen kehittymistä ja seurata Leader-toiminnan vaikuttavuutta monipuolisesti. Hallitus tarvitsee tukea työhönsä, uudenlaisia kehittämistyövälineitä aluekehittämiseen ja koulutusta niihin. Tavoitteena on, että osaamisen kehittymisen myötä myös Leader-hallitustyön arvostus nousee ja että Leader-ryhmän hallituksen jäsenen paikka on tulevaisuudessa yhtä kiinnostava kuin yhden kunnan hallituksen paikka.
AVOIN TOIMINTAKULTTUURI MAHDOLLISUUTENA, LUOTTAMUS KAIKEN PERUSTANA
Luottamus rakentuu toiminnan kautta. Mitä laadukkaampaa kehittämistyötä Leader-ryhmät
tekevät ja mitä vaikuttavampaa se on, sitä helpompi se on tunnustaa alueellisesti ja maakunnallisesti merkityksellisenä. Myös toimintakulttuurin avoimuudella on merkitystä luottamuksen rakentumisessa sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien välillä. Toiminnan itsearviointia on tarpeen kehittää yhdessä seurantajärjestelmien kanssa.
Paikallisen kehittämisen indikaattorit kertovat alueen kehittymisestä paikallistalouden näkökulmasta. Ne kuvaavat sosiaalista, ekologista ja taloudellista kehitystä paikallisesti. Seurantajärjestelmiä on tarpeen kehittää sekä yhteistyössä Leader-ryhmien kesken että yhteistyössä
Leader-alueiden kuntien kanssa. Leader-ryhmien yhteisesti hyväksymät sekä ryhmä- ja aluekohtaisesti käyttämät indikaattorit tekevät paikallisista kehittämisstrategioista yhteismitallisia ja vahvistavat osaltaan maakunnallista paikallista kehittämistä, avointa toimintakulttuuria
ja luottamusta Leader-toimintaan.
YHTEISTYÖN HAASTEET HEIKKOUTENA, VUOROVAIKUTUS MAHDOLLISUUTENA
Organisaatioiden sisäinen kehittäminen ja keskinäinen yhteistyö ovat tulevaisuudessa entistä
merkittävämmässä roolissa, kun Leader-ryhmät joutuvat vastaamaan kehittäjäorganisaatioiden kilpailuun ja perustelemaan jatkuvuuden toiminnalleen entistä monimuotoisemmassa
toimijakentässä. Positiivinen vuorovaikutus ryhmien sisällä ja kesken sekä sen myötä syntyvä
positiivisuuden kierre ja julkikuva avaavat mahdollisuuden luoda ideoita, innovoida ja innostua kehittämistoiminnasta uudella tavalla.
Byrokratian paineessa kehittyneet toimintatavat kaipaavat rohkeaa uudistamista. Työelämän
muutospaineessa ratkaisua uudistusvaatimuksille voi hakea ns. yhteisöllisen kehittämisen
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malleista, joiden ominaispiirteitä ovat avoimuus, hajautuneisuus ja erilaisten myös organisaation ulkopuolisten osaamisyhteisöjen aktiivinen hyödyntäminen kehittämisessä ja innovaatiotoiminnassa. Tämä tarkoittaa muun muassa johtamis- ja organisointityön muutosta johdon ja
esimiesten yksinoikeudesta kohti jaettua johtamista ja lisääntyvää itseorganisoitumista. Eri
osapuolten, mukaan lukien sidosryhmät ja asiakkaat, väliseen jatkuvaan dialogiseen vuoropuheluun perustuva johtaminen ja tämän mahdollistavat yhteiset fyysiset ja virtuaaliset areenat, mukaan lukien sosiaalinen media, ovat avain verkostoja ja yhteisöjä yhteen sitovien päämäärien ja arvojen sekä niiden pohjalta syntyvän yhteisen ymmärryksen aikaansaamiseen.
YHTEISTOIMINTA MAHDOLLISUUTENA, MONIOSAAMINEN VAHVUUTENA
Uudenlaisissa työyhteisöissä johtaminen, esimiestyö ja työn organisointi eivät enää ole vain
johtajien ja esimiesten työtä eikä rajaudu yhden organisaation sisään. Yhä suurempi osa organisointivastuusta siirtyy työntekijöille itselleen ja heidän muodostamilleen yhteisöille, alhaaltapäin tapahtuvaksi keskustelevaksi organisoinniksi. Organisointityötä tehdään nopeasti ja
joustavasti kunkin tilanteen edellyttämällä tavalla. Esimiesten ja johtajien mahdollisuudet
suunnitella ja hallita työn organisointia vähenevät. Entisten toimintatapojen tilalle tarvitaan
uusia yhteisen kommunikaation ja ymmärryksen prosesseja sekä keskinäistä sopimista ja yhteistä ongelmanratkaisua. Tarve on uudenlaisille verkostoituneille yhteistoiminnallisille organisaatioille.

ARVOT

Kehittyminen ja
innovointi

Vastuun
ottaminen

Yhteistyö

Yhteiskunnallinen
vaikuttavuus

Kehittyminen ja innovointi:
Lapin Leader-ryhmät ovat avoimia muutoksille ja kehitykselle. Leader-toiminta on määrätietoista ja uudistuvaa. Toiminnan perustana on vahvuuksien hyödyntäminen sekä aluetta kehittävien paikallislähtöisten ideoiden löytäminen, niihin tarttuminen ja eteenpäin kehittäminen.
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Vastuun ottaminen:
Lapin Leader-ryhmien toiminta perustuu luotettavuuteen. Yhdessä sovittuihin asioihin sitoudutaan ja niistä pidetään kiinni. Leader-toiminta on laadukasta ja oikeudenmukaista.
Yhteistyö:
Lapin Leader-ryhmät tekevät yhteistyötä saavuttaakseen yhteiset tavoitteensa. Yhteistyön
perustana ovat hyvien käytäntöjen ja tietojen jakaminen Leader-alueiden ja -ryhmien kesken.
Leader-ryhmät arvostavat toisiaan ja alueilla tehtävää kehittämistyötä. Yhteistyö on suunnitelmallista ja tasapuolista.
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus:
Lapin Leader-ryhmät huolehtivat omalta osaltaan lappilaisten ihmisten ja paikallisyhteisöjen
aktivoitumisesta, osallistuvuudesta ja verkostoitumisesta. Leader-toiminta tuottaa yhteiskunnallista lisäarvoa paikallis- ja aluekehittämisenä, innovaatioina ja työllisyytenä.
VISIO

”Paikallisuudesta ponnistava Lappi on yhteistyön ja -toiminnan maakunta, joka
kehittyy osaamisella ja osallisuudella aktiivisten ihmisten ja yhteisöjen alueeksi.
Lappi 2020 antaa mahdollisuuden olla aidosti erityinen.”

Paikallisuus rakentuu yksilön kokemuksen kautta ja kasvaa
verkostoissa. Vuorovaikutusprosesseissa siitä muodostuu yhteisöjä
määrittävä ominaisuus.

Osallisuus tarkoittaa, että jokainen tunnistettu ja tunnustettu
toimija tuo omalla panoksellaan aidosti erityisen lisän
kehittämisverkostoon.

Osaaminen kehittyy yhteistyössä ja -toiminnassa, jotka ovat
paikallisen kehittämisen voimavarat.

KEHITTÄMISLINJAUKSET
Lapin paikallinen kehittäminen on osiensa summa, joten tavoitteiden asettamiseen sekä kehittämislinjausten määrittelyyn vaikuttavat Leader ryhmien ja alueiden paikalliset kehittä11

mispainotukset, alueen toimijoiden tarpeet, toteutettu kehittämistoiminta sekä myös Leader
ryhmien sisäinen kehittämistyö.
Kehittämislinjaukset on määritelty Leader ryhmien paikallisten kehittämisstrategioiden ja
paikallisen kehittämisen vahvistaminen -hankkeen toteutuksen pohjalta. Painopistealueita
ovat: omaehtoisen kehittämisen vahvistaminen, työmahdollisuuksien luominen ja pienyrittäjyyden tukeminen sekä Leader-toiminnan vaikuttavuuden parantaminen.

paikallisyhteisöjen omaehtoisen
kehittämisen vahvistaminen

työmahdollisuuksien luominen ja
pienyrittäjyyden tukeminen

Verkostojen
rakentaminen
/ uudistaminen
Toiminnan
aktivointi
Mallien ja menetelmien kehittäminen

Leader -toiminnan vaikuttavuuden
parantaminen

Kuvan oikealla puolella olevassa nuolessa ovat toiminnalliset linjaukset. Verkostojen rakentaminen / uudistaminen, toimintaan aktivointi sekä mallien ja menetelmien kehittäminen
toimivat välineinä päämäärien saavuttamisessa.
TOIMINTAPERIAATTEET

KUMPPANEINA

VUOROVAIKUTTAEN

JOUSTAVASTI JA

SIDOSRYHMÄLÄHTÖISESTI

LAATUA JA
TULOKSIA

Kumppaneina:
Lapin Leader-ryhmien yhteistyö on vahvistettu keskinäisellä kumppanuussopimuksella.
Kumppanuussopimuksen allekirjoittaneet Leader-ryhmät sitoutuvat kehittämään Leader-

12

toimintatavan mukaista paikallista kehittämistä siten, että jokainen osapuoli hyötyy yhteistoiminnasta toiminnallisesti ja kukin alue paikallista kehittämistä vahvistaen.
Vuorovaikuttaen:
Kukin toimintaryhmä vastaa omalta osaltaan hyvien ideoiden ja parhaiden käytänteiden jakamisesta myös muille alueille sekä välittää tietoa, jakaa osaamista sekä toimintamalleja myös
toisille Leader-alueille ja -ryhmille. Kehittämiskeinojen ja -mallien edelleen kehittäminen tapahtuu osittain luontaisesti sovitettaessa oppeja kunkin alueen tarpeiden mukaisiksi.
Joustavasti ja sidosryhmälähtöisesti:
Lapin Leader-ryhmät hakevat aktiivisesti keinoja toteuttaakseen paikallista kehittämistä ja
kehittääkseen yhteiskunnallista tehtäväänsä joustavasti, sidosryhmälähtöisesti ja alueen tarpeet huomioiden.
Laadukkaasti ja tuloksekkaasti:
Lapin Leader-ryhmät kehittävät yhteistyötään sekä profiloivat toimintojaan parantaakseen
tuloksellisuuttaan, vahvistamalla osaamistaan ja paikallisen kehittämisen laatua.
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LEADER LAPPI – YHTEISTOIMINTA 2014 - 2016
LEADER-RYHMIEN KUMPPANUUS
Lapin Leader-ryhmät ovat solmimalla keskinäisen kumppanuussopimuksen sopineet sitoutuvansa Lapin maakunnan kehittämiseen lisäämällä ja vahvistamalla yhteistyötään, profiloimalla toimintojaan, parantamalla tuloksellisuuttaan, vahvistamalla osaamistaan ja paikallisen
kehittämisen laatua sekä hakemalla aktiivisesti keinoja toteuttaakseen paikallista kehittämistä ja kehittääkseen yhteiskunnallista tehtäväänsä joustavasti, sidosryhmälähtöisesti ja alueen
tarpeet huomioiden.
VASTUUOSA-ALUEET
Vastuuosa-alueet ovat jaettu kunkin toimintaryhmän ja kunkin alueen ominaispiirteiden ja
kehittämisvahvuuksien pohjalta. Analyysi perustuu paikallisen kehittämisen vahvistaminen hankkeen aikana toteutettuihin toimenpiteisiin ja niiden yhteydessä kerättyyn tietoon Leader-alueilta ja -ryhmistä. Vastuuosa-alueet edistävät yhteisstrategian kehittämislinjausten
mukaisesti paikallisyhteisöjen omaehtoista kehittämistä, työmahdollisuuksien luomista ja
pienyrittäjyyden tukemista sekä Leader-toiminnan vaikuttavuuden parantamista. Leader-alue
ja -ryhmäkohtaiset keskeiset kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet täydentävät vastuuosaalueita ja ne on kirjattu paikallisiin kehittämisstrategioihin.

Kyläkulttuuria
tuntureitten maassa ry

• VAHVAT PIENYRITTÄJÄ-VERKOSTOT

TARVE: Haasteena Lapissa on pienyritysten osaaminen ja asiakaslähtöisyys toiminnassa.
Pienyritysten osalta tärkeää olisi saada rakennettua toimia yhteistyöverkostoja, joita olisi
mahdollista hyödyntää esim. markkinointiosaamisen kehittämisessä sekä palveluiden turvaamisessa. Tunturi-Lapissa on hyviä esimerkkejä onnistumisista matkailuyrittäjien kesken,
esim. Levin alue. Tulevaisuudessa matkailussa korostuvat megatrendien mukaisesti sosiaaliset ja henkiset tarpeet ja uudenlaiset hyvinvoinnin tarpeet. Ilmiöinä slow life, downsihft ym.
vaihtoehtoiset elämäntavat korostuvat ja näkyvät myös matkailussa.
TAVOITE: Lähtökohtana pienyrittäjäverkostojen kehittämisessä on yhteistyön vahvistaminen
paikallisyhteisöjen kanssa ja verkostojen kiinnittyminen veturiyritysten imuun. Pienyrittäjäverkostojen synnyttämisessä lähtökohtana puolestaan on verkoston toimijoiden monimuotoinen osaaminen ja sen hyödyntäminen, kokemuksellinen tieto ja sen jakaminen sekä verkoston toimijoiden keskinäinen mentorointi, jolla haetaan vaikuttavuutta yrittäjäalkujen tukemiseen ja yrittäjyyden edistämiseen. Keskeinen yhteistyöverkosto kehittämistyössä Leader-ryhmille on seutuyhteistyöpalaverit.
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Outokaira
tuottamhan ry

• KYLIEN VERKOSTOITUMINEN JA YHTEISTYÖ
SEKÄ LIIKETOIMINTARATKAISUT

TARVE: Kyläverkostoa ja kylien välistä yhteistyötä on tarve vahvistaa. Lapin kylähautomo tai
HUB tai niiden yhdistelmä on tulevaisuutta ja mahdollinen ratkaisu haasteeseen. Myös virtuaalisena toimiva hautomo tai HUB edistäisi yhteistyötä ja verkostoitumista yhteisöjen sekä
ihmisten kesken. Lapin Innovaatioleiriltä alkunsa saanut kyläMartti voisi taipua sähköisten
palvelujen kehittämisen lisäksi myös kylien välisen yhteistyön kehittämiseen.
TAVOITE: Lähtökohtana kylien verkostoitumisessa ja keskinäisen yhteistyön vahvistamisessa
ovat omaehtoisuus ja joustavuus. Kehittämistavoitteena on kylien yhteistyöelimen (neuvoston, puulaakin, parlamentin tms.) toiminnan käynnistäminen ja sen vahvistaminen. Liiketoimintaratkaisujen kehittämisessä lähtökohtana on kylien omien mahdollisuuksien hahmottaminen sekä askel askeleelta yrittäjyyteen eteneminen. Tavoitteena on synnyttää kylille liiketoimintaa, joka vastaa paikallisyhteisöjen tarpeeseen ja elävöittää yhteisöä. Keskeinen yhteistyöverkosto Leader-ryhmille rakentuu yritysneuvojien, kyläneuvostojen ja kuntien kanssa.

Peräpohjolan kehitys ry

• KYLÄ - KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS LEADERMETODIA KEHITTÄEN

TARVE: Nuorten oma-aloitteinen osallistuminen paikalliseen kehittämiseen on tärkeää. Toisaalta Leader-metodin kehittäminen ja toimintatavan ulottaminen uusien toimijoiden keskuuteen on edellytys toiminnan vahvistumiselle. Toisiinsa yhdistettynä nämä ulottuvuudet luovat
positiivisen synergian, johon on tartuttava.
TAVOITE: Lähtökohtana kylä – kaupunki -vuorovaikutuksen kehittämisessä on kaupunkialueen toimijoiden aktivoiminen ja innostaminen mukaan omaehtoiseen kehittämiseen. Erityiskohderyhmänä ovat nuoret. Tavoitteena on hyödyntää kyläyhteisöjen ja maaseututoimijoiden
Leader-metodiin pohjautuvia kehittämisoppeja kaupunkiympäristössä ja kaupunkitoimijoiden keskuudessa ja toisaalta tuoda uusia oppeja hyödynnettäväksi takaisin kyliin. Kaupunkitoimijoiden aktivointi ja osaamisen kehittäminen toteutetaan osaavien yhteisövalmentajien
avustuksella tarvelähtöisesti. Nuorten osallistumista edistetään aktiivisella yhteistyöllä niiden
tahojen kanssa, jotka toteuttavat yrittäjyyskasvatusta sekä tukevat nuorten kouluttautumista
ja työelämän valmiuksia.
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Pohjoisimman Lapin
Leader ry

• HARVAAN ASUTUT ALUEET JA PALVELUJEN
UUDELLEEN ORGANISOINTI

TARVE: Miten palvelut todella uudelleen järjestetään kunkin kunnan alueella? Kylissä on olemassa sellaisia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka eivät synny markkinatalouden voimin,
eivätkä kykene markkinatalouden kilpailuun. Osuustoiminta tarjoaa paikallisyhteisöjen liiketoiminnan kehittämiseen mahdollisuuden. Ongelma on kuitenkin siinä, ettei esimerkiksi kuntien palvelutuotantotarpeeseen pystytä vastaamaan osuuskuntayrittäjyydellä niin vain, koska
uusosuustoiminnan käyntiin saattaminen ja rakenteen kestäväksi kehittäminen vaatii erityistukea. Kuntien on syytä tulla tässä kohtaan vastaan. Kehitettyjen jo olemassa olevien ja toimivien mallien osalta palvelutuottaja-käyttäjien on vain ratkaistava, miten ne otetaan haltuun ja
saatetaan pysyväksi toiminnaksi.
TAVOITE: Lähtökohtana harvaan asuttujen alueiden palvelujen uudelleen organisoinnissa on
edistää kylien palvelutuotantoa ja palveluyrittäjyyttä sekä parantaa kuntien mahdollisuutta
tarjota palveluja kylissä joustavasti. Tavoitteena on edistää yhteiskunnallista yrittäjyyttä sekä
kehittää osuuskuntapohjaista toimintamallia palvelutarjonnan mahdollistamiseksi sekä parantaa palveluyrittäjien toimintaedellytyksiä.
KEHITTÄMISTEEMAT
Toimijalähtöiset profiloinnit pitävät sisällään yhteisesti sovitut vaihtuvat kehittämisteemat,
jotka on mahdollista myös jakaa alue- ja Leader-ryhmäkohtaisiin vahvuus- ja osaamispainotuksiin. Vuosittain vaihtuvaksi kehittämisteemaksi voidaan sopia esimerkiksi hyvinvointi,
jolloin vastuuosa-alueet määrittyisivät esimerkiksi seuraavalla tavalla:
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Edellä esitetty jaottelua on käytetty Lapin Innovaatioleirin 2013 suunnittelun ja toteutuksen
perustana. Lapin Innovaatioleiri oli kokonaisuudessaan onnistunut yhteistoiminnan kokeilu ja
oppimiskokemus ja se on menetelmänä hyödynnettävissä vastaisuudessakin.
KEHITTÄMISTOIMINTA
Leader-toiminnan kehittämisen koordinoinnista vastuussa Lapissa on Leader-ryhmien toiminnanjohtajista ja puheenjohtajista muodostuva kumppanuusryhmä. Paikallinen kehittäminen Lapissa pohjautuu vuosittain hyväksyttävään toteutussuunnitelmaan, jossa määritellään
maakunnalliset kehittämisteemat, toimenpiteet, Leader-ryhmien vastuut ja työnjako. Toteutussuunnitelman laatimisesta vastaa kumppanuusryhmä ja sen hyväksyy Leader-ryhmien hallitukset. Toteutussuunnitelma saatetaan tiedoksi myös rahoittajille.4
Koordinoinnin työvälineenä käytetään vuosikelloa. Kumppanuusryhmän keskeisin tehtävä on
taata Leader-ryhmien toiminnan kehittyminen ja paikallisen kehittämisen vahvistuminen koko maakunnan alueella. Ryhmän toiminta perustuu yhdessä muotoiltuihin toimintaperiaatteisiin ja sovittuihin käytänteisiin.

EHDOTUKSET KEHITTÄMISTOIMENPITEIKSI

LEADER LAPPI VERKOSTO
Kukin Leader-ryhmä vastaa omalta osaltaan hyvien ideoiden ja parhaiden käytänteiden jakamisesta sekä välittää tietoa, jakaa osaamista sekä toimintamalleja myös toisille Leader-alueille
ja -ryhmille. Kehittämiskeinojen ja -mallien edelleen kehittäminen tapahtuu osittain luontaisesti sovitettaessa oppeja kunkin alueen tarpeiden mukaisiksi.
Kehittämistoimenpide
Tiedon jakamisen ja osaamisen kehittämisen apuna hyödynnetään verkkoympäristöä. Kehittämistoimenpiteenä on osaaja-, menetelmä- ja ideaverkoston kehittäminen. Paikallisen kehittämisen vahvistaminen -hankkeen aikana toteutetut toimenpiteet ja hyödynnetyt menetelmät
toimivat kehittämisverkoston rakennusvälineinä.
Leader-verkoston rakentamisessa hyödynnetään muun muassa ilmaisia google-työkaluja.
Keskeisimpinä toimijoina Leader-verkostossa ovat Leader-ryhmien hallitusten jäsenet ja hen-

Paikallisen kehittämisen vahvistaminen -hankkeen aikana on käyty monirahasto- ja yhteensovitusneuvotteluja
sekä Lapin ELY:n että Lapin liiton kanssa. Tavoitteena on, että maakunnallinen kumppanuussopimus, sisältäen
monirahastosopimuksen, solmitaan Lapin liiton ja Lapin ELY-keskuksen kanssa vuoden 2014 aikana.
4
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kilöstö, jotka vuosittaisten yhteistapaamis- ja koulutustilaisuuksien lisäksi toimivat yhteistyössä verkkoympäristöä monipuolisesti hyödyntäen.
Leader-verkoston jatkokehittämisessä mallia rakentamiseen voi ottaa esimerkiksi Innokylästä, hyvinvointi- ja terveysalojen avoimesta innovaatioyhteisöstä, joka tarjoaa tietoa ja työkaluja kehitystyöhön sekä kehitettyjen käytäntöjen levittämiseen ja soveltamiseen.
https://www.innokyla.fi/home

LEADER LAPPI ASIANTUNTEMUS
Leader-ryhmien markkinat määrittyvät paikallisuuden kautta. Keskeistä Leader-toiminnassa
on, että asiat ovat oikeasti paikallisia, ihmisten tarpeista nousevia asioita. Kehittämistyön
kannalta olennaista on, että paikallisista lähtökohdista tulee ideoita, joita tuetaan ja toteutetaan tarpeeseen sopivan rahoituksen avulla, esimerkiksi ESR-hankkeina. Leader-ryhmän rooli
on kerätä paikallisia ideoita ja viedä niitä eteenpäin.
Haasteet paikallisen kehittämisen asiantuntijuuden / organisaation / yhteisöjen kehittämisessä liittyvät jatkuvaan muutoksen sietämiseen ja hallintaan. Osaamisen, toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden sekä työnjaon ja -organisoinnin kehittäminen ovat sidoksissa toisiinsa. Hyvin johdetussa Leader-ryhmässä jokainen hallituksen jäsen ja työntekijä sisäistää
yhteiset tavoitteet ja hahmottaa ne oman toimintansa kautta ja käyttää niitä toiminnan ohjenuorana. Merkitystä on sillä, että jokaisen omista vahvuuksista ja asiantuntemuksesta löytyy se yhteinen nimittäjä, jonka varaan oma kehittämisverkosto luontaisesti rakentuu.
Kehittämistoimenpide
Tietäminen ja oppiminen ovat sosiaalinen tapahtuma. Tiedon käsittely ei tapahdu yhden henkilön päässä, eikä älykkyys ole vain yksilöiden ominaisuus. Myös organisaatio tai yhteisö voi
olla älykäs ja oppivainen, kun se koostuu jäsenistä, jotka käyvät dialogia ja ovat halukkaita
oppimaan oppimasta ja jakavat tietoa.
Kehittämistoimenpiteenä on toimintamalli, joka nostaa näkyviin hallitusten jäsenten ja henkilöstön osaamisvahvuudet sekä teemalliset paikallis- / Leader-asiantuntemuksen. Tiedon jakamisessa ja oppimisessa hyödynnetään verkkoympäristöä. Toimintamallin tarkoitus on, että
hyvät käytänteet ja ideat vaihtuvat sekä hallitusten jäsenten että henkilöstön välillä ja myös
sidosryhmille ja niiden kesken. Teemallisille keskustelu- / ideointi- ja kehittämisryhmille nimetään vetäjä, joka innostaa osallistujat mukaan keskusteluun ja hyödyntämään verkostoja.
Toimintamallin avulla on tarkoituksena saada jäseniä aktivoitumaan Leader-toimintaan ja
näin saada uusia toimijoita kiinnostumaan myös hallitustyöskentelystä ja vaikuttamaan oman
elinympäristön kehittämiseen.
Toimintamallin kehittämisessä esimerkkiä ja ideoita voi hakea esimerkiksi ArtovaMallista,
joka on itsereflektiivinen työkalun omaehtoisten ja itseohjautuvien ryhmien käyttöön. Mallin
tarkoitus on, että toimijat voisivat tunnistaa vahvuuksia ja heikkouksiaan tai muuttaa katkeruuden ja uupumuksen nautinnoksi. http://www.artovamalli.fi/
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LEADER LAPPI AIKAPANKKI
Yhteisprojekteissa ja yhteistyössä on syytä pohtia paljonko työpanosta suhteessa saatu hyöty
(toiminnallinen) kukin alue / organisaatio / henkilö yhteisestä toiminnasta saa. Toiminnallinen hyöty on riippuvainen pitkälti siitä, miten kukakin kokemusta ja tuloksia hyödyntää. Projekteissa ja toiminnoissa, jotka toteutetaan koko maakunnan paikallisen kehittämisen ja Leader-toiminnan vahvistamiseksi, kenellä tahansa on yhtäläinen mahdollisuus hyödyntää tuloksia, osallistua jatkotyöskentelyyn tai ottaa haltuun joku yhteistyössä kehitetty konsepti. Kaikilla on mahdollisuus kokemusten ja tulosten hyödyntämiseen, kun kaikki ovat osallistuneet
sekä suunnitteluun, toteutukseen että jälkitöihin.
Työpanosta laskettaessa kokonaistyöpanos voidaan laskea, kun lasketaan henkilöiden yhteistyön eteen tekemät tunnit ja määritellään tunnille hinta. Yhteistoiminnan toimivuuden kannalta on tarpeen olla yhteisymmärrys yhteistyön ja -toiminnan kustannuksista ja hyödyistä.
Kehittämistoimenpide
Kehittämistoimenpiteenä on Leader-aikapankin kehittäminen. Toimintamallin kehittämisessä
ideoita voi hakea esimerkiksi Stadin Aikapankista. http://stadinaikapankki.wordpress.com/
Stadin Aikapankissa (STAP) vaihdetaan moninaisia palveluita aikaa vastaan yhteisön jäsenten
välillä. Vaihtojen periaatteena on, että kaikkien aika, työ ja avun tarve ovat yhtä arvokkaita.
Stadin Aikapankissa yksi tovi vastaa yhtä työtuntia.
Stadin Aikapankki toimii kansainvälisesti tunnetun Time Banking -idean mukaisesti ja se on
osa kansainvälistä Community Exchange System -verkostoa (CES). Tähän verkostoon kuuluu
erilaisia paikallisraharyhmiä ja aikapankkeja yli 50 eri maasta. STAP käyttää CES:n verkkotoria, minkä etuna on se, että jäsenet voivat tehdä vaihtoja Suomessa ja eri maissa olevien aikapankkien kanssa.

LEADER LAPPI INDIKAATTORIKOKOELMA
Yhteistoiminnan seuranta ja arviointi ovat kumppanuusryhmän keskeisiä tehtäviä. Vuosittain
laadittava toteutussuunnitelma sekä vuosittaisen kehittämisteeman / -teemojen valinta edellyttävät edellisen vuoden toiminnan tarkastelua ja toiminnan arviointia.
Kehittämistoimenpide
Leader-indikaattoreilla seurataan ja arvioidaan Leader-toiminnan toteutumista Lapissa. Erityisesti indikaattoreilla seurataan yhteistoiminnan tavoitteiden, Leader Lapin, toteutumista.
Kehittämistoimenpiteenä on indikaattorikokoelman kokoaminen. Tavoitteena on, että indikaattorit kuvaavat monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti Leader-toiminnan eri osa-alueita.
Indikaattorikokoelmaan sisällytetään myös esimerkiksi kuvia, jotta usein abstraktilta vaikuttava Leader-toiminta näyttäytyy selkeinä kehitystoimenpiteinä ja tekemisenä.
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Esimerkkinä määrällisiä Leader-indikaattoreita:
Yrittäjien ja yhteisöjen yhteistyöverkostot
Yhteistyöverkkojen yhdessä tuottamat tuotteet ja palvelut
Järjestettyjen Leader-tilaisuuksien ja -tapahtumien määrä
Alueellisesti
Maakunnallisesti
Syntyneet innovaatiot ja niiden kuvaus
Kehittämistyön seurauksena muodostuneet uudet yhteistoimintamuodot
Kehittämistoiminnan suunnitteluprosessiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä
Kehittämistoimintaan osallistuneiden henkilöiden lukumäärä
Kehittämistoimintaan osallistuneiden yhdistysten määrä
Kehittämistoimintaan osallistuneiden yritysten määrä
Nuorten suunnittelema ja toteuttama kehittämistointa

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

LEADER LAPPI VIESTINTÄ
Yhteisviestinnän kehittäminen on aloitettu paikallisen kehittämisen vahvistaminen -hankkeen
aikana. Yhteisviestintästrategia ja toimintasuunnitelma vuodelle 2014 valmistuvat maaliskuun 2014 aikana.
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KUMPPANUUSSOPIMUS

KUMPPANUUSSOPIMUS
SOPIJAOSAPUOLET

Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry
Outokaira tuottamhan ry
Peräpohjolan Kehitys ry
Pohjoisimman Lapin Leader ry
Kumppanuussopimuksen osapuolet ovat Leader-toimintaryhmiä, jotka
toteuttavat paikallista kehittämistä alueillaan.

SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

Kumppanuussopimuksen allekirjoittaneet Leader-ryhmät kehittävät
yhdessä Leader-toimintatavan mukaista paikallista kehittämistä Lapissa.
Toimintaryhmät lisäävät ja vahvistavat yhteistyötään, profiloivat toimintojaan, parantavat tuloksellisuuttaan, vahvistavat osaamistaan ja paikallisen kehittämisen laatua sekä hakevat aktiivisesti keinoja toteuttaakseen paikallista kehittämistä ja kehittääkseen yhteiskunnallista tehtäväänsä joustavasti, sidosryhmälähtöisesti ja alueen tarpeet huomioiden.
Lisäksi kehittämisessä huomioidaan paikallisen kehittämisen toimijoiden yksilölliset ja yhteisölliset tarpeet.
Tavoitteena on monipuolistaa kehittämistoimintoja siten, että jokainen
osapuoli hyötyy yhteistoiminnasta toiminnallisesti ja kukin alue paikallista kehittämistä vahvistaen.
Sopimuskumppanit ovat vuoden 2012 elokuussa aloittaneet yhteisen
paikallisen kehittämisen vahvistaminen -hankkeen, jonka toteutuksen
perustalta tämä kumppanuussopimus on laadittu. Leader-ryhmien tavoitteena vuosille 2014 - 2020 on kehittää Lapin Leader-ryhmien yhteistoimintaa sekä edistää Leader-ryhmien, kuntien ja muiden sidosryhmien kumppanuutta.
Leader-ryhmien yhteistyön osa-alueet:
1)
2)
3)
4)
5)

viestintä
maakunnallinen paikallinen kehittäminen
osaamisen kehittäminen ja motivointi
Leader-toimintatavan vahvistaminen
lappilaisten ihmisten ja yhteisöjen aktivoiminen ja osallistaminen
kehittämistyöhön
6) kansalaisvaikuttamisen kehittäminen
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Yhteistyön osa-alueita voidaan muuttaa tarpeen mukaan yhteisellä päätöksellä.
Organisointi

Kumppanuussopimuksen allekirjoittaneiden Leader-ryhmien toiminnanjohtajat ja puheenjohtajat muodostavat kumppanuusryhmän. Kumppanuusryhmän tehtävänä on laatia yhteistoiminnalle vuosittain toimintasuunnitelma sekä koordinoida ja johtaa yhteistyötä. Kehittämistoimintoja varten muodostetaan tarvittaessa työryhmiä.

Kustannukset

Yhteistoiminnasta aiheutuneet kustannukset (työpanos) jaetaan soijaosapuolten kesken ellei toisin sovita.

Voimassaolo

Tämä kumppanuussopimus tulee voimaan osapuolten allekirjoittaessa
sen ja sopimus on voimassa toistaiseksi.

Irtisanominen

Sopijaosapuoli voi irtisanoutua tästä kumppanuussopimuksesta puolen
vuoden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti muille soijaosapuolille.
Pellossa 19.05.2014

KYLÄKULTTUURIA TUNTUREITTEN MAASSA RY

___________________________________
Reija Viinanen, toiminnanjohtaja

OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY

____________________________________
Anne Anttila, toiminnanjohtaja

PERÄPOHJOLAN KEHITYS RY

____________________________________
Laura Vilander, toiminnanjohtaja

POHJOISIMMAN LAPIN LEADER RY

_______________________________________
Hanna-Leena Talvensaari, toiminnanjohtaja
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LUONNOSTELMA YHTEISTOIMINNASTA

TEEMAKOHTAISET TILAISUUDET JA TYÖPAJAT, TAPAAMISET SIDOSRYHMILLE
- Lapin Leader -päivät
(hallitukset + sidosryhmät)
- alueelliset sidosryhmätilaisuudet
(kunnat + paikallistoimijat, yrittäjät)
- hankekohtaiset tilaisuudet
(esim. kylähankkeen yhteydessä toteutetut)
-ym. aktivointitilaisuudet

TILAISUUKSIEN JA
TYÖPAJOJEN YMS.
KEHITTÄMISTOIMINNAN AINEISTON, KOKEMUSTEN, TULOSTEN
JAKAMINEN TIETOA KEHITTÄMISTYÖSTÄ JA
HANKKEISTA,
MIHIN RAHA
KOHDENTUU

Lisäksi:
Kylätoimintapäivät
Toimintaryhmäpäivät
Maakunnalliset tilaisuudet
Valtakunnalliset tapahtumat & tilaisuudet

TEEMAKOHTAISET ASIANTUNTIJAVERKOST OT
- keskustelut
- tulkinta / kommentointi
- avoin ja joustava toimintatapa
vastuutetut toimijat:
- henkilöstön edustaja (esim. kylähankkeen projektipäällikkö)
- hallituksen jäsen (asiantuntija)
- sidosryhmien edustajat (esim.
kyläneuvoston edustaja)

TILAISUUKSIEN JA
TYÖPAJOJEN TEEMAT, KEHITTÄMIS
IDEAT – KESKUSTELUT VIEVÄT ETEENPÄIN JA LUOVAT
SEURAAVIEN TILAISUUKSIEN YMS. SISÄLTÖÄ

VERKKOYMPÄRISTÖ (esim. google-työkalut)
- menetelmiä. toimintamalleja
- keskustelualusta
- asiantuntija- / osaajaprofiilit
-> Leader-verkosto
TEEMOITETTU JA VASTUUTETTU SISÄLLÖN TUOTTAMINEN,
KESKUSTELUT, IDEAT, HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN JAKAMINEN
=> KEHITTÄMISTOIMINNAN JATKUVA LIIKE
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VUOSIKELLO

Leader-ryhmien (kumppanuusryhmä)
SUUNNITTELU-, KOORDINOINTI-, KEHITTÄMISRYHMÄ
- ideointi, keskustelut, tavoitteenasettelut, linjaukset, toimenpideehdotukset, kannanotot, tulevaisuussuunnittelu, eri rahoitusmahdollisuudet…
- vastuutettu koordinointi, kokoontuu säännöllisesti, esim. kerran
kuussa
- keskustelee aktiivisesti verkkoympäristössä
- työnjako
- vuosittainen toteutussuunnitelma
- vuosittaiset kehittämisteemat
- vastaa Leader Lapin viestinnän kokonaisuudesta
- käy aktiivista dialogia sidosryhmien kanssa: kunnat, Lapin liitto,
ELY, valtakunnan taso, myös rahoitusneuvottelut
- käy aktiivista dialogia hallitusten ja henkilöstön kanssa
- ratkoo ongelmia, tarttuu mahdollisuuksiin, tuo vahvuudet näkyviin
- seuraa ja arvio maakunnallista paikallista kehittämistä ja Leadertoiminnan vaikuttavuutta ja tuloksia
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LÄHTEET

http://luotsi.lappi.fi/lapin-kehitysnakymat
http://www.lappi.fi/lapinliitto/c/document_library/get_file?folderId=931431&name=DLFE16377.pdf
LIITTEET

LIITE 1: Yhteisviestintästrategia 2014 - 2020 ja viestinnän toteutussuunnitelma 2014
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LAPIN LEADERRYHMIEN
YHTEISVIESTINTÄSTRATEGIA
VUOSILLE 2014–2020
Hyväksytty Rovaniemellä 14.3.2014
ViestintätoimistoViestintäsuunnitelma
Lapin Loitsu

Yhteisviestintästrategia 2014–2020
Liite yhteistrategiaan
Sisäinen
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Lapin Leaderryhmien yhteisviestintästrategia vuosille 2014–2020
Lähtökohdat

Lapin Leader‐ryhmien yhteisviestintästrategia perustuu Lapin Leader‐ryhmien
yhteistrategiaan (Leader Lappi 2014–2020), yleisiin viestintää ohjaaviin säädöksiin ja
ohjeisiin sekä Lapin Leader‐ryhmien vuoden 2014 viestinnän työpajojen ja
viestintäkyselyn tulosten mukaisiin kehittämiskohteisiin.
Viestintästrategian taustalla ovat Leader‐toiminnan valtakunnalliset pääviestit sekä
yhteistrategiassa määritellyt visio ja arvot:
PÄÄVIESTIT
Ihmisten kokoisille ideoille!
Leader on rahoitusta, neuvontaa ja toimintaa paikkakunnan parhaaksi.
VISIO 2020
Paikallisuudesta ponnistava Lappi on yhteistyön ja toiminnan maakunta, joka kehittyy
osaamisella ja osallisuudella aktiivisten ihmisten ja yhteisöjen alueeksi. Lappi 2020 antaa
mahdollisuuden olla aidosti erityinen.
ARVOT
Kehittyminen ja innovointi
Lapin Leaderryhmät ovat avoimia muutoksille ja kehitykselle. Leadertoiminta on
määrätietoista ja uudistuvaa. Toiminnan perustana on vahvuuksien hyödyntäminen sekä
aluetta kehittävien paikallislähtöisten ideoiden löytäminen, niihin tarttuminen ja
eteenpäin kehittäminen.
Vastuun ottaminen
Lapin Leaderryhmien toiminta perustuu luotettavuuteen. Yhdessä sovittuihin asioihin
sitoudutaan ja niistä pidetään kiinni. Leadertoiminta on laadukasta ja oikeudenmukaista.
Yhteistyö
Lapin Leaderryhmät tekevät yhteistyötä saavuttaakseen yhteiset tavoitteensa. Yhteistyön
perustana ovat hyvien käytäntöjen ja tietojen jakaminen Leaderalueiden ja ryhmien
kesken. Leaderryhmät arvostavat toisiaan ja alueilla tehtävää kehittämistyötä. Yhteistyö
on suunnitelmallista ja tasapuolista.
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Lapin Leaderryhmät huolehtivat omalta osaltaan lappilaisten ihmisten ja
paikallisyhteisöjen aktivoitumisesta, osallistuvuudesta ja verkostoitumisesta. Leader
toiminta tuottaa yhteiskunnallista lisäarvoa paikallis ja aluekehittämisenä, innovaatioina
ja työllisyytenä.

Yhteisviestintästrategia 2014–2020
Liite yhteistrategiaan
Sisäinen
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Viestinnän tehtävä ja tavoitteet
Viestintä on vuorovaikutusta, pieniä tekoja osana jokaisen Leader‐toiminnassa mukana
olevan arkea. Viestinnän avulla kehitetään yhdessä yhtenäistä Leader Lappi
‐brändiä, lisätään jokaisen Leader‐toimijan viestintäosaamista sekä Lapin Leader‐
ryhmien yhteistä, verkostomaista tietojen ja oppien jakamista.
Viestinnän visio 2020

Lapin Leaderryhmät viestivät aktiivisesti keskenään sekä yhtenäisesti sidosryhmilleen.
Viestintä on suunniteltua, oikein kohdennettua, tuloksellista ja vastuullista.

Yhteisstrategian arvot viestinnässä
Innostavuus
Lapin Leader‐ryhmien yhteisviestintä innostaa osallistumaan ja iloitsemaan Leader‐työn
tuloksista. Viestinnälliset toimenpiteet pidetään keveinä ja kokeilemaan kannustavina.
Vastuullisuus
Jokaisella on vastuunsa viestinnästä. Lapin Leader‐ryhmien yhteisviestintä on selkeää,
ymmärrettävää sekä tasapuolista, avointa ja rehellistä.
Vuorovaikutteisuus
Lapin Leader‐ryhmät kuuntelevat aktiivisesti sidosryhmiensä ajatuksia paikkakuntien ja
maakunnan kehittämisestä. Ideoita viedään eteenpäin yhdessä keskustellen, hyviä
ideoita ja parhaita käytänteitä Lapin Leader‐ryhmien kesken jakaen.
Strategiset menestystekijät

Vuosien 2014–2020 aikana kiinnitetään huomiota erityisesti viestintään seuraavien
sidosryhmien kanssa:
Leader‐ryhmien työntekijät
Leader‐ryhmien hallitusten jäsenet ja varajäsenet
Seudullinen yrityspalveluverkosto
Potentiaaliset rahoituksen hakijat
Oppilaitokset
Kylätoimijat
Muut maakunnalliset kehittäjäorganisaatiot
Media
Muut huomioitavat sidosryhmät
Valtakunnalliset Leader‐toimijat
Kansainväliset Leader‐toimijat

Strategian toteuttaminen

Yhteisviestintästrategian toteuttamista ohjaa käytännönläheinen viestintäsuunnitelma,
jota päivitetään jatkuvasti ja jonka koordinoinnista vastaa kuukausittain vaihtuva
yhteyshenkilö.

Seuranta

Viestinnän seurannan mittareita ovat muun muassa itsearvioinnit, kyselytutkimukset,
julkisuusanalyysit, käyttäjätilastot sekä toiminnalliset tulokset. Viestintäsuunnitelmassa
jokaiselle viestinnän toimenpiteelle määritellään tavoitteet sekä mittarit. Myös tulokset
ja jatkotoimenpiteet kirjataan viestintäsuunnitelmaan.

Yhteisviestintästrategia 2014–2020
Liite yhteistrategiaan
Sisäinen
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Sidosryhmäkohtaiset toimenpiteet/kehittämiskohteet
Leaderryhmien työntekijät
• Viestintäsuunnitelman toteuttaminen, yhteisviestinnän käytänteiden oppiminen
• Hallitusten kokousten yhteydessä järjestettävät vapaamuotoiset tapaamiset, joissa
keskustellaan mm. hankkeiden tavoitteista ja tuloksista
• Teemalliset kyläillat
• Tutustumismatkat Leader‐ryhmien kesken
• Yhteiset koulutukset
Leaderryhmien hallitusten jäsenet ja varajäsenet
• Hallitusten kokousten yhteydessä järjestettävät vapaamuotoiset tapaamiset, joissa
keskustellaan mm. hankkeiden tavoitteista ja tuloksista
• Teemalliset kyläillat
• Tutustumismatkat Leader‐ryhmien kesken
• Tiivistelmät hankekuvauksista verkkosivuille
Seudullinen yrityspalveluverkosto
• Uutiskirje
• Henkilökohtaiset tapaamiset ideoinnin ja yhteistyön merkeissä
• Medianäkyvyys
Potentiaaliset rahoituksen hakijat
• Uutiskirje
• Teemalliset kyläillat
• Hankesuunnittelutyöpajat, ideakilpailut
• Verkkoviestinnän lisääminen ja kehittäminen
• Medianäkyvyys
Oppilaitokset
• Uutiskirje
• Oppilaitosvierailut, aloittelevan yrittäjän ideahautomot
• Medianäkyvyys
Kylätoimijat
• Teemalliset kyläillat
• Usean kylän yhteiset kyläillat kehittämisen merkeissä
Hyvä maine syntyy siitä, että tekee oikeita tekoja ja kertoo niistä muille. Lapin Leader
ryhmien hyvät teot tuottavat rahoitusta, neuvontaa ja toimintaa paikkakunnan parhaaksi.
Hyvä maine ei synny ilman tekoja. Toisaalta hyvää mainetta ei synny ilman viestintää. Siksi
viestinnän on oltava kiinteä osa kaikkea sitä työtä, jota Lapin Leaderryhmissä tehdään.
Liitteet

Viestintäsuunnitelma 2014
Ohjeita viestintäsuunnitelman kuukausittain vaihtuvalle vastuuhenkilölle
Ohjeita Lapin Leader‐ryhmien mediaviestintään

OHJEITA LAPIN LEADER-RYHMIEN
MEDIAVIESTINTÄÄN
Viestintätoimisto Lapin Loitsu
Viestintäsuunnitelma

Mediaviestintäohjeet
Liite yhteisviestintästrategiaan
Sisäinen
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Ohjeita Lapin Leader-ryhmien mediaviestintään
Mediatiedote

Mediatiedote rakennetaan, kuten uutinen: tärkein asia ensimmäiseen kappaleeseen ja
taustat sen jälkeen. Tiedotteen tulee olla ytimekäs ja tekstin tulee mahtua ”yhdelle
sivulle” (kts. Tiedotteen lähettäminen).
Ennen tiedotteen lähettämistä tulee arvioida uutisen kiinnostavuutta. Onko kyseessä
oleva asia ajankohtainen, median kohdeyleisölle läheinen, vaikuttava ja epätavallinen?
Organisaation tulisi uskaltaa tiedottaa myös itseään koskevista negatiivisista asioista. Jos
se ei tee sitä itse, sen tekevät muut. Silloin organisaatio on väistämättä julkisuudessa
altavastaajana.
Uutisen kiinnostavuuden arvioimisessa voi hyödyntää myös viestintätoimiston
asiantuntemusta. Viestinnän asiantuntija voi nähdä organisaatiossa sellaisiakin
uutisarvoisia asioita, joille organisaatiossa toimivat ovat tulleet sokeiksi.

Ajoitus

Tiedotteen lähettäjän on hyvä tuntea eri tiedotusvälineiden aikataulut ja sovittaa oma
viestintänsä niille ideaaliin ajankohtaan. Tämän ohjeistuksen loppuun voi kerätä tietoa
Lapin Leader-ryhmien mediaviestinnän kohderyhmien aikatauluista.
Paikallislehtien osalta sopiva päivä lähettää tiedote on usein tuoreen lehden
ilmestymistä edellisenä päivänä. Lehti on silloin saatu painoon ja uutta aletaan
suunnitella. Maakunnallisissa ja valtakunnallisissa medioissa valinnat tehdään usein
aamulla, joten tiedotteen tuoreuden toimittajan silmissä voi varmistaa lähettämällä sen
ennen klo 10.

Tiedotteen lähettäminen

Tiedote lähetetään sähköpostin viestikentässä. Liitetiedostojen sijaan lisätään
tarvittaessa viestin loppuun linkkejä (kuvat, videot, lisätiedot verkkosivuilla tms.).
Viestin otsikoksi merkitään tiedotteen otsikko. Voi myös laittaa ”Lapin Leader-ryhmät
tiedottavat: Tiedotteen otsikko” tai ”Tiedote: Tiedotteen otsikko”.
Viesti lähetetään kopiona (Cc) lisätietojen antajille, jolloin toimittajat voivat vastata
suoraan sekä tiedotteen lähettäjälle että muille yhteyshenkilöille.
Vastaanottajat on tapana merkitä piilokopiona (Bcc), koska toimittajien ei tarvitse tietää,
millaisella jakelulla tiedote on mennyt.
Viestiksi laitetaan tiedotteen teksti:
Tiedote
Julkaisuvapaa heti (tai päivämäärä ja kellonaika)
Tiedotteen otsikko
Tiedoteteksti
Lisätietoja
Titteli tai Asia, josta antaa lisätietoja Etunimi Sukunimi, puhelinnumero
Titteli tai Asia, josta antaa lisätietoja Etunimi Sukunimi, puhelinnumero

Tiedotustilaisuudet

Tiedotustilaisuuksien vetovoima on selvästi hiipumassa mediasuhteiden keinona. Syinä
ovat toimittajien kiire ja kilpailu omista uutisista. Tiedotustilaisuus tulee siis järjestää
vain silloin, kun tilaisuudessa esitellään tai havainnollisestaan jotakin, mikä ei onnistu
kuin paikan päällä.
Tiedotustilaisuuksien sijaan Lapin Leader-ryhmät voisivatkin kutsua toimittajan paikalle
esimerkiksi jonkin tapahtuman yhteydessä ja järjestää aikaa omasta toiminnasta
kertomisen lisäksi myös toimittajan kuuntelemiseen. Tämä helpottaa myöhempää
yhteistyötä.

Mediaviestintäohjeet
Liite yhteisviestintästrategiaan
Sisäinen
Medialista

Tähän voi koota Lapin Leader-ryhmien yhteisen medialistan. Listaa on
tärkeää päivittää jatkuvasti. Viesti kannattaa aina lähettää myös tiedotteen
aiheen mukaan alaa seuraavan toimittajan ja median uutisvalinnoista
vastaavan henkilökohtaiseen osoitteeseen.
Lapin paikallismediat
YLE Lappi, lappi@yle.fi
Pohjois-Suomen uutiset, psu@yle.fi
Sámi Radio, sami.radio@yle.fi
Lapin Kansa, lktoimitus@lapinkansa.fi
Pohjolan Sanomat, ps.toimitus@pohjolansanomat.fi
Lappilainen, toimitus@lappilainen.fi
Uusi Rovaniemi, ur.toimitus@uusirovaniemi.fi
Koti-Lappi, toimitus.kotilappi@almamedia.fi
Inarilainen, inarilainen@inarilainen.fi
Sompio, toimitus@sompio.fi
Jänkä-lehti, jankalehti@gmail.com
Kittilälehti, info@kittilalehti.com
Lounaislappi, toimitus@lounaislappi.fi
Koillislappi, koillislappi@koillislappi.fi
Luoteis-Lappi, info@luoteis-lappi.com
Enontekiön Sanomat, katja@enontekionsanomat.fi
Meän Tornionlaakso, toimitus@tornionlaakso.net
Kuukkeli, toimitus@kuukkeli.com
Levi.NYT!, levi.nyt@gmail.com
Levin Sanomat, toimitus@levinsanomat.fi
Sanomalehdet
Helsingin Sanomat, hs.kotimaa@hs.fi
Kaleva, toimitus@kaleva.fi
Maaseudun tulevaisuus, toimitus@maaseuduntulevaisuus.fi
Ilta-Sanomat, uutiset@iltasanomat.fi
Iltalehti, uutiset@iltalehti.fi
Aamulehti, al.uutisvinkki@aamulehti.fi
Aikakauslehdet
Verkkomediat
Uusi Suomi, toimitus@uusisuomi.fi
Televisio & radio
MTV3, uutiset@mtv3.fi
YLE Uutiset, yle.uutiset@yle.fi
Nelonen, uutiset@nelonen.fi
Nova, toimitus@radionova.fi
ERIKSEEN TIEDOTETTAVAT
Leader-ryhmien työntekijät
Leader-ryhmien hallitusten jäsenet ja varajäsenet
Seudullinen yrityspalveluverkosto
Potentiaaliset rahoituksen hakijat
Oppilaitokset
Kylätoimijat
Muut maakunnalliset kehittäjäorganisaatiot ja vaikuttajat
Valtakunnalliset Leader-toimijat
Kansainväliset Leader-toimijat
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AJANKOHTA VASTUUHENKILÖ/-T
Tammikuu
Helmikuu

Maaliskuu

VIESTINNÄLLINEN TOIMENPIDE

Hilma & Miia & Lapin
Leader-ryhmien
viestinnän kehittämisen
ydinryhmä
Viestintäkysely
Pirjo Jaakkonen

Hilma & Miia & Lapin
Leader-ryhmien
viestinnän kehittämisen Viestintästrategia 2014–2020 ja
ydinryhmä
viestintäsuunnitelma 2014
Ajankohtaiset Leader-tapahtumat Lapissa
maaliskuussa:
Leader Lappi
- Outokairan kylähankkeen loppuseminaari
-viestintäkoordinattori
Ylitorniolla (milloin?)

Leader-ryhmien
tiedotusvastaavat

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Vuoden 2013 hankkeiden tuloksista
tiedottaminen
Uutiskirje (nyt ja sitten kun on rahat selvillä):
mitä on tehty (indikaattoreitten kautta tulevia
tietoja esiin), mikä on Lapin yhteistä, mikä on
juuri tämän alueen asiaa; Yrityspalvelukarttaläpyskä

Anne Anttila
Leader Lappi
Ajankohtaiset Leader-tapahtumat Lapissa
-viestintäkoordinaattori huhtikuussa:
Ohjelmaviestintä
Leader-brändin lanseeraaminen:
brändimanuaali käytettävissä
Maaseutuverkoston sivuilla, brändikoulutus
(kuka ottaa vastuun?), uudet logot (kuka
käyttää? miten otetaan käyttöön toukokuun
loppuun mennessä?), maaliskuussa www.
leadersuomi.fi avataan, brändilanseeraus
Senaatintorilla 14.6.
Laajakaistahankkeiden yhteinen
loppuseminaari?
Kylien palveluita esittelevä tapahtuma?
Venäjä-aiheinen seminaari?
Paikalliset kehittämisstrategiat valmiit
Ehdotetaan Leader-ihmistä puheenjohtajiksi
Laura Vilander
Parhaat käytännöt 2014 -kilpailu: 30.4.
ehdotukset maaseutu.fi-sivustolle
Alueellisista kehittämistrategioista viestiminen
Annika Kostamo
Koulutukset (Google)

Leader-viikko 9.–15.6.: maakunnalliset
kyläyhdistykset ovat aloittaneet
Mediatiedote: valtakunnallisen brändin
tunnetuksi tekeminen, Leader Lappi -brändin
tunnetuksi tekeminen, Leader-viikon
tapahtumat Lapissa
Heinäkuu

SIDOSRYHMÄ/-T

TAVOITTEET / ODOTETUT TULOKSET

TOTEUTUSVAIHEET

Työntekijät, hallitusten jäsenet ja varajäsenet
Seudullinen yrityspalveluverkosto
Potentiaaliset rahoituksen hakijat
Oppilaitokset
Kylät

Viestinnän nykytila ja tavoitteet selkiytyvät
Tunnettuus lisääntyy, kysyntä kasvaa
Saadaan ideoita viestinnän ja yhteistyön
kehittämiseen

Testikysely 13.2.
Kysely lähtee 17.2.
Vastaukset 24.2.
Yhteenveto 28.2.

Vastausprosentti
Kyselyn tulokset

Kaikki

Lapin Leader-toimijoiden viestinnän
tehtävä, visio ja arvot selkiytyvät, viestinnän
osaaminen, suunnitelmallisuus ja
tuloksellisuus paranee
Leader Lappi -brändi vahvistuu

Esittely ja hyväksyntä
14.3.
Viestintäsuunnitelmaa
päivitetään jatkuvasti
(kuukausittain vaihtuva
vastuuhenkilö)

Viestintäkyselyn
uusimisen tulokset
Millä muulla tavalla
tätä voisi mitata?

Tunnettuus lisääntyy
Kysyntä kasvaa
Rooli selkiytyy
Prosessit selkiytyvät
Viestinnän osaaminen kasvaa

Kootaan yhteen
samankaltaisia hankkeita
ympäri maakunnan ja
mietiään, miten niistä
voitaisiin tiedottaa
yhdessä (maakunnalliset
mediat) ja erikseen
(paikalliset mediat)

Lähetettyjen
tiedotteiden
määrä, julkaistujen
juttujen määrä,
positiivisten
kommenttien
osuus kaikista
kommenteista

Media ja sitä kautta kaikki sidosryhmät

Seudullinen yrityspalveluverkosto

Miten tiedotetaan eri sidosryhmille?
Seudullinen yrityspalveluverkosto

Kylätoimijat?

Kyläiltateemakuukausi
toukokuussa paikallisten
kehittämisstrategioiden
jalkauttamiseen?
Kyläilloista sopiminen?

Miten tähän viikkoon
valmistaudutaan? Onko
yhteinen teema? Miten
esimerkiksi aktivoidaan
nuoret mukaan? Miten
brändi lanseerataan
sidosryhmille,
konkreettisesti?

Mediat

Annika Kostamo
Mediatiedote: toiminnan tulokset, perustetut
yritykset, uudet ja säilytetyt työpaikat, kylätalot,
yritysten liikevaihdon kasvut, tuettujen
investointien määrä, yksityisen rahan saaminen
mukaan jne.
Maakunnalliset mediat, alueelliset mediat

Elokuu

Maria Tuomivaara
Hankepressit
Kuka vastaa?

Pellon Korjuu -maaseutunäyttely

KUSTANNUKSET MITTARIT

Landepaku (miten
hankitaan?)

TULOKSET

JATKOTOIMENPITEET

Vastausprosentti 29,01 %
(Työntekijät, hallitusten jäsenet
ja varajäsenet 67,24 %,
Seudullinen
yrityspalveuverkosto 8,77 %,
Potentiaaliset rahoituksen
hakijat 16,75 %, Oppilaitokset
13,33 %, Kylätoimijat 28,92 %)

Hyödynnetään tuloksia
yhteisviestintästrategian
2014–2020 sekä
viestintäsuunnitelman
2014 laatimisessa

Mitä opittiin? Mitä
huomioidaan seuraavan
kerran tiedottaessa?

Leader-materiaali oppilaitoksiin: aiheina
opiskelijat Leader-asikkaina, Leader
opinnäytetyöaiheena, osana yrittäjyysopintoja;
oppilaitokset kumppaneina hankkeissa
Syyskuu

Reija Viinanen

Lokakuu

Anne Anttila

Leader-materiaalin
kokoaminen oppilaitosten
tarpeisiin

Oppilaitosvierailut (5.9. yrittäjän päivä)
Saariselkä?
Strategian tiivistelmä hallituksille
Hanketreffit pienyrittäjille (teemat: esim.
viestintä, sosiaalinen media, hankeprosessit)
yhteistyössä esim. ProAgria
Marraskuu

Laura Vilander
Leader-päivät
Toiminnanjohtajien ja puheenjohtajien
yhteistapaamiset?
Viestintäkoulutus "yön yli" maakunnallisesti
Uutiskirje (postitse), jossa ajankohtaiset
ohjelmakauden asiat ja/tai tiedotuslehti vai
tarjotaanko koko Lapin yhteistä juttua
Lappilaiset kylät -kyläkirjeeseen?

Joulukuu

Työntekijät, hallitusten jäsenet ja varajäsenet

Jaana Hangasvaara
Maakunnalliset tapahtumat, joissa halutaan olla
mukana: maakuntakorkeakoulut
Viestintäkyselyn uusiminen?

Vuoden 2015
kehittämisteema

Työntekijät, hallitusten jäsenet ja varajäsenet

Kylätoimijat

Kuukausittain vaihtuva Leader Lappi viestintäkoordinaattori:
 tutustuu viestintäsuunnitelmaan ja muiden kehittämisorganisaatioiden tuleviin tapahtumiin
Lapissa
 lähettää kuukauden ensimmäisellä viikolla sähköpostia viestinnän kehittämisen ydinporukalle
(lisätkää sähköpostilistalle uusia nimiä tarpeen mukaan), esittelee itsensä kuluvan kuukauden
viestintäkoordinaattorina ja kertoo, mistä uudesta viestinnässä on henkilökohtaisesti innostunut,
mistä kuluvan kuukauden aikana olisi tarkoitus yhdessä innostua viestimään (mitä
viestintäsuunnitelmassa olevia toimenpiteitä olisi syytä ruveta valmistelemaan ja mitä
maakunnassa tapahtuu) ja kysyy, mitä alueille kuuluu  mitä uutta ja ajankohtaista, hyviä
käytänteitä?
 pitää yllä avointa ja innostavaa keskustelua, johon KAIKKI OSALLISTUVAT
 kokoaa ja lähettää yhteisesti sovitusta aiheesta uutiskirjeen/mediatiedotteen valituille
kohderyhmille, jonka lopussa on aina koottuna kuukauden "Ajankohtaiset Leadertapahtumat
Lapissa" (ryhmät voivat viestiä samoista asioista vielä erikseen omilla alueillaan)
 ylläpitää viestintäsuunnitelmaa ja vastaa kuluvan kuukauden suunnitelmien ja toteutusten
kirjaamisesta viestintäsuunnitelmaan
 ottaa kuun lopussa yhteyttä seuraavan kuukauden viestintäkoordinaattoriin ja kertoo, missä
mennään ja mitä on oppinut koordinoinnista
Täydentäkää ohjeistusta sitä mukaa, kun opitte uutta! (Miia)

LIITE 10

Lapin maaseudun kehittämissuunnitelman ja Leader-ryhmien
yhteensovitus ohjelmakaudella 2014–2020

1. Hankkeet
Toimintaryhmien rahoittamat hankkeet







tukevat Leader-ryhmien laatimien paikallisten kehittämisstrategioiden toteutumista
hyödyttävät Leader-alueen kuntia ja kyliä, kansainvälisten hankkeiden osalta myös
kumppanuusaluetta
täyttävät Leader-ryhmien kehittämishankkeiden/ yleishyödyllisten investointihankkeiden
valintakriteerit
yleishyödyllisten investointien osalta kylätalot ja vastaavat kylien kokoontumistiloihin
liittyvät hankkeet rahoitetaan pääsääntöisesti Leader-ryhmien kautta
toimintaryhmien hankkeet edistävät paikallista kehittämistä myös kansainvälisillä ja
alueiden välisillä hankkeilla
Leader-ryhmän myöntämä enimmäistuki/hanke on 180 000 euroa

Lapin ELY-keskuksen rahoittamat hankkeet





tukevat alueellisen kehittämisstrategian toteutumista
täyttävät alueohjelmassa esitetyt valintakriteerit
ovat vaikutuksiltaan alueellisia
Lapin ELY rahoittaa yleishyödyllisiä investointeja kohdistettujen teemahakujen kautta:
mm. maaseudun kyläverkot ja vesihuoltohankkeet

2. Yritystuet
Leader-ryhmien rahoittamat yritystuet











tukevat Leader-ryhmien laatimia paikallisten kehittämisstrategioiden toteutumista
kohdistuvat pääsääntöisesti pieniin yrityksiin, jotka aloittavat tai kehittävät
täsmätoimenpitein toimintaansa
kohdistuvat pääsääntöisesti paikallisilla markkinoilla toimiviin yrityksiin
tuottavat positiivisia vaikutuksia myös kohdeyrityksensä ympäristössä
Leader-ryhmien yritystukivalikoimaan kuuluu investointituki sekä aloittaville että jo
olemassa oleville yrityksille sekä kehittämistuki olemassa oleville yrityksille
Leader-ryhmän myöntämän investointi- ja kehittämistuen enimmäismäärä on 180 000
euroa ( enintään 35 % hankkeen kustannusarviosta)
aloittavan yrityksen perustamistuki rahoitetaan pääsääntöisesti Lapin ELY:n kautta
Leader-ryhmät eivät rahoita pääsääntöisesti maataloustuotteiden 1. asteen
jalostusta ( investoinnit fyysiseen omaisuuteen: Maataloustuotteiden jalostus,
markkinoille saattaminen ja kehittäminen )
Leader-ryhmät voivat rahoittaa perustellusti maataloustuotteiden 2. asteen jalostusta
toimintaryhmillä on aluerajauksia yritystukien suhteen seuraavasti:
o Peräpohjolan kehitys ry: Rovaniemen ja Kemin keskuskustaajama
o Outokaira tuottamhan ry: Tornion keskustaajama

Lapin ELY-keskuksen rahoittamat yritystuet

Maataloustuotteiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen ( ns.
Investoinnit fyysiseen omaisuuteen)



tukea voidaan myöntää maatiloille ja pk-yrityksille ja keskisuurille yrityksille sekä
kaupungeissa että maaseudulla
tuen kohderyhmänä ovat erityisesti sellaiset maatilat ja pk-yritykset, jotka eivät ole suurten
jalostusyritysten tuotekehityspalveluiden piirissä. Tavoitteena on parantaa mm. luomu- ja
lähiruokatuottajien kilpailukykyä ruokaketjussa

Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen







rahoitusta kohdennetaan maatalouden ulkopuolisen yritystoimintaan maaseutualueilla
rahoitusta kohdennetaan pääasiassa maaseudun mikroyrityksiin, etusijalla aloittavat ja
kasvuhakuiset yritykset
hankkeen on täytettävä alueohjelmassa esitetyt yritystuen valintakriteerit
rahoitusta kohdennetaan erityisesti Lappia laajemmille markkinoille pyrkiviin yrityksiin
Lapin ELY-keskus on päärahoittaja maaseudun alkavien mikroyritysten
perustamisavustuksen osalta
Lapin ELY:n osalta rahoitus kohdentuu kaikkiin Lapin maaseutualueisiin poislukien Kemin,
Rovaniemen ja Tornion kaupunkialueet(sisempi ja ulompi kaupunkialue sekä kaupungin
kehysalue)

Liite 3. Luonnos ohjeelliseksi yhteistyösopimukseksi Leader-ryhmien kanssa

YHTEISTYÖSOPIMUS

22.5.2014

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 toteutetaan koko Manner-Suomen alueella;
lisäksi ELY-keskusalueilla on laadittu alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat ja Leader-ryhmien
alueilla omat kehittämissuunnitelmat. Sekä alueellisten ohjelmien että Leader-ohjelmien on toteutettava
osaltaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Alueelliset ja paikalliset ohjelmat on laadittu
yhteistyössä siten, että asiakas saa joustavasti parhaan mahdollisen palvelun; näin vältetään päällekkäisiä
kehittämistoimia ja saadaan alueen voimavarat käytettyä tehokkaammin. Tämä edellyttää tiivistä
yhteydenpitoa sekä yhteistä näkemystä Lapin kehittämisestä. Lapin ELY-keskus on käynyt keskusteluja
kaikkien Leader-ryhmien kanssa ja yhteisesti on sovittu seuraavaa:

Lapin ELY-keskuksen ja alueen Leader-toimintaryhmien yhteistyö
Tuki- ja maksuhakemusten käsittely
Hankkeiden käsittelyssä noudatetaan kaikilta osin lakien ja asetusten, Maa- ja metsätalousministeriön
sekä Maaseutuviraston antamia määräyksiä ja ohjeita. Sekä Lapin ELY-keskus että Leader-ryhmät
pyrkivät tarjoamaan mahdollisimman hyvää ja laadukasta palvelua asiakkaille.
Tuen hakijoiden ohjaus ja tuen saajien laadukas palvelu hankkeen kaikissa vaiheissa on ensiarvoisen
tärkeää. Sekä ELY-keskus että Leader-ryhmät pyrkivät edistämään yhtenäisten käytäntöjen noudattamista
alueella. Tärkein periaate on, että asiakas saa kysymyksiinsä vastauksen ja ongelmiinsa ohjausta – tuli se
sitten ELY:ltä tai suoraan Leader-ryhmältä ja että ko. tieto liikkuu myös ohjaavien tahojen välillä
ELY-keskus järjestää säännöllisesti yhteisiä ja kahdenkeskeisiä tapaamisia toimintaryhmille. Tavoitteena on
järjestää vähintään kaksi kaikille yhteistä tapaamista vuosittain, joista toinen on ns. strategiapäivä, jolloin
päivitetään mm. linjaukset yritysrahoituksen osalta sekä sovitaan seuraavan vuoden teemoista. Lisäksi
Leader-yhdyshenkilö osallistuu tarpeen mukaan Leader-ryhmien hallitusten kokouksiin.
Lapin ELY-keskus ja Leader-ryhmät sopivat toimintatavoista, joilla hankkeet käsitellään yhteensovittavasti
ennen päätöksentekoprosessia: foorumilla käsitellään Leader-ryhmien kehittämis- ja yrityshankkeet että
tuodaan tiedoksi ELY-keskuksen suoraan rahoittamat kehittämishankkeet.
Viestintä
Kukin toimija vastaa oman kehittämisohjelmansa viestinnästä itsenäisesti. Koko Lapin alueen
maaseutuohjelman viestintään toteutetaan Lapin ELY:n ja Leader-ryhmien yhteinen tiedotushanke, jonka
vuosittainen toimintasuunnitelma laaditaan ELY:n ja ryhmien kesk en. Hanketta hallinnoi yksi Leaderryhmä ja rahoitukseen osallistuvat sekä Leader-ryhmät että ELY-keskus. Tavoitteena on rahoittaa
tiedotushanke koko ohjelmakauden tarpeisiin. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat sekä ryhmien
edustajat että Lapin ELY:n edustaja.
Kehittämishankkeet ja yleishyödylliset investointihankkeet
Lapin ELY-keskus rahoittaa pääsääntöisesti laajoja, useita kuntia tai koko maakuntaa kattavia
painopistetoimialojen kehittämishankkeita, ylimaakunnallisia hankkeita sekä yleishyödyllisiä, teemahakujen
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mukaisia yleishyödyllisiä investointihankkeita.
Leader-ryhmät rahoittavat pääsääntöisesti paikallisia kehittämishankkeita sekä kooltaan rajattuja
yleishyödyllisiä investointihankkeita. Lisäksi Leader-ryhmät voivat rahoittaa Leader-alueiden välisiä ja
kansainvälisiä paikallista kehittämistä edistäviä hankkeita. Lapin Leader-ryhmien tukemissa hankkeissa
korostuvat Leader- toiminnan periaatteet, jotka on määritelty Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmassa 2014-2020.
Rahoitettavien toimien tehokkuutta parannetaan määräaikaisilla hankehauilla. Hakuajat eivät ole Leaderryhmille pakollisia, mutta ryhmät voivat käyttää kohdennettuja hakuja tarpeen mukaan. Teemahakujen osalta
ELY-keskus informoi ryhmiä hyvissä ajoin auki laitettavista teemoista päällekkäisyyksien välttämiseksi.
Teemahakuja voidaan toteuttaa myös yhteistyössä, jos teemat tukevat toisiaan. ELY-keskuksen
teemahakujen tavoitteena on saada yhdellä kertaa vertailtavaksi vaikuttavia ja kooltaan sellaisia hankkeita,
joita Leader-ryhmien resurssein ei ole mahdollisuutta tässä mittavakaavassa tukea. Infrahankkeiden osalta
ELY:n
rahoittamien
hankkeiden
kustannusarviota
voidaan
tätä
tarkoitusta
varten
rajata
minimikustannusarviolla.
Lisäksi yhteisissä neuvotteluissa sovitaan päälinjaukset yleishyödyllisyyden
tulkinnasta ja rahoitukseen vaadittavista alueellisista kriteereistä ( esim. linjaukset toteuttajien ja
rahoitettavien rakennelmien suhteen, vaatimus yleishyödyllisyyden osoittamisesta sopimuksin jne.). Teemat
ja menettelyt sovitaan vuosittaisessa strategiapäivässä.
Yritystuet
Toimintaryhmät eivät rajoita toimintaansa yrityskoon perusteella: pääasiallisen asiakaskunnan muodostavat
paikallisesti toimivat maaseutuyritykset.
Yritystuen aluerajaus koskee muita kuin maataloustuotteiden jalostusta, markkinoille saattamista ja
kehittämistä. Maataloustuotteiden jalostusta, markkinointia ja kehittämistä voidaan tukea sekä maaseudulla
että kaupunkialueilla: tukea voivat saada sekä maatilat että pk-yritykset. Maataloustuotteiden jalostus tältä
osin rahoitetaan pääsääntöisesti Lapin ELY-keskuksen kautta.
Toimintaryhmistä vain Outokaira tuottamhan ry ja Peräpohjolan Kehitys ry rajaavat tukialuettaan yritystuen
osalta. Peräpohjolan Kehitys ry rajaa toimintansa ulkopuolelle Rovaniemen ja Kemin keskustaajamat ja
Outokaira tuottamhan ry Tornion keskustaajaman. Matkailukeskusten osalta ei ole aluerajaustarvetta, vaan
valintakriteerit ohjaavat rahoitusta.
Lapin ELY-keskus voi rahoittaa muita kuin Rovaniemen, Kemin ja Tornion keskustaajamiin ( pois
sisempi ja ulompi kaupunkialue sekä kaupungin kehysalue) kohdistuvia hankkeita.
Valintakriteerit ja maaseudun yritysrahoituksen alueelliset linjaukset kirjataan erikseen ns. linjausohje,
jossa sovitaan sekä yleiset linjaukset että mahdolliset alueelliset erityislinjaukset; Lapin ELY:n ja Leaderryhmien yhteisessä strategiapäivässä loppuvuodesta käydään läpi painotukset seuraavalle vuodelle ja
tarvittaessa päivitetään ks. linjaussopimus. Tämä huomioidaan myös asiakkaille annettavassa
neuvonnassa tukimahdollisuuksista.
Rahoitettavan toiminnan tulee olla yhteneväinen
kansallisen
kehittämisohjelman tuettavan yritystoiminnan painopisteisiin ja tavoitteisiin.
Tuen myöntämisessä on kiinnitettävä huomioita siihen, että yritystuilla ei ole vääristäviä vaikutuksia
kilpailutilanteeseen. ELY-keskus ottaa kilpailutilanteen huomioon mm. omissa rahoituslinjauksissaan siten,
että toimialoja, missä perinteisesti vallitsee kovaa kilpailua, rajataan pääsääntöisesti tuen ulkopuolelle
investointi- ja perustamistukea myönnettäessä.
Linjausohje hanke- sekä yritystuen osalta
Yhteisen strategiapäivän linjausohjeessa sovitaan mm.
 yritysrahoituksen vuosittaiset linjaukset ( mm. tuen ulkopuolelle jäävät toimialat)
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yleishyödyllisten investointien haut, teemat ja linjaukset ( mahdollinen enimmäistukimäärä,
minimituki)
kehittämishankkeiden yhteen sovitettavat teemahaut ( esim. luovat alat, hyvinvointi, palvelut)
menneen vuoden toimintojen itsearviointi

Peräpohjolan kehitys ry:n puolesta

_
Pohjoisimman Lapin leader ry:n puolesta

_
Outokaira Tuottamhan ry:n puolesta

_
Kyläkulttuuria Tuntureitten Maasta ry:n puolesta

_________________________
Myötäle ry:n puolesta

_
Lapin ELY-keskuksen puolesta, ylijohtaja Pirkko Saarela

_
Lapin ELY-keskuksen puolesta, maaseutu- ja energiayksikön päällikkö Hannu Linjakumpu
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Meän kylien parlamentti ja kylien ilta, Lampsijärvi
Ylitornion kylien ilta ja kyläpuulaaki, Etelä-Portimojärvi
Erottuvien kylien myyvät palvelut, Liakka
Tornion kylinen neuvosto, Vojakkala
Lempeän kyläilta, Pello, yhteistyössä laajakaistahankkeen kanssa
Pello Meän kylien parlamentti, Turtola
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JOHDANTO
Tässä kylien kehittämissuunnitelmassa määritellään Tornion maaseutumaisten alueiden ja kylien
kehittämisen suuntaa, tavoitteita ja toimenpiteitä. Erityishuomio kiinnitetään maaseutuun elinvoimaisena
asuinympäristönä, lähidemokratian edistämiseen osana palveluiden järjestämistä sekä kylien väliseen
yhteistoimintaan yli kunnan, alueen ja valtion rajojen.
Kylä-kunta – yhteistyön vahvistaminen ja yhteisen tahtotilan muodostaminen on entistä tärkeämpää
harvaan asutun maaseudun haasteiden ratkaisemiseksi. Kylien oma aktiivisuus on avainasemassa, mutta
vähintään yhtä tärkeää on puuttua maaseudun toiminnallisiin rakenteisiin, joita ovat mm. kolmannen
sektorin ja kylien rooli maaseudun palveluiden tuottamisessa sekä lähidemokratian vahvistamisessa osana
kunta- ja palvelurakenneuudistuksia.
Kehittämissuunnitelman teemat – viihtyisä ja elinvoimainen asuinympäristö, toimiva lähidemokratia osana
palveluiden järjestämistä ja kylien rajat ylittävä yhteistyö - tukevat Tornion kaupunkistrategiassa
määritellyn toiminta-ajatuksen kolmea päälinjaa, joiden mukaan Tornion kaupunki haluaa edistää
kuntalaistensa hyvinvointia kehittämällä asuin- ja elinympäristön hyvää laatua kestävällä tavalla,
järjestämällä asiakaslähtöisesti tarvittavat ja riittävät peruspalvelut sekä luomalla edellytykset
kansainvälisesti kilpailukykyiselle osaamis- ja elinkeinokeskittymälle.
Suunnitelmassa kuvataan aluksi yleisesti kylätoimintaa sekä kylien kehittämisen nykytilaa ja tavoitteita
Torniossa. Kylätoimijoiden esittämiä tarpeita ja kehittämisideoita on koottu ns. tulevaisuusseinälle ja
työkalupakista löytyy apua ideoiden ja suunnitelmien toteuttamiselle sekä verkostoja, jotka auttavat
kehittämistyössä eteenpäin. Suunnitelman lopussa löytyvät Tornion kylien alueelliset tavoitteet ja
konkreettiset kehittämistoimenpiteet vuosille 2014- 2016. Koska tässä suunnitelmassa on keskitytty kylien
kehittämiseen kylätoiminnan kautta, kylien elinkeinojen kehittäminen on jätetty vielä tämän suunnitelman
ulkopuolelle. Se onkin syytä ottaa lähempään tarkasteluun tätä suunnitelmaa päivitettäessä.

Kylien kehittämissuunnitelman tarve ja tausta
Kylien kehittämissuunnitelmassa epävirallinen kyläsuunnittelu kohtaa virallisen kuntasuunnittelun. Useat
Tornion kylät ovat laatineet omat kyläsuunnitelmansa, mikä on kylätoiminnan perusta. Tässä kylien
yhteisessä kehittämissuunnitelmassa keskitytään kyläalueiden tarpeisiin ja kylien välisen yhteistyön
edistämiseen sekä kylien neuvoston toimintaan suhteessa kunnan viralliseen päätöksentekoon.
Kehittämissuunnitelman tarkoituksena on luoda puitteet maaseudun ja kylien suunnitelmalliselle ja
pitkäjänteiselle kehittämiselle. Vaikka tämä maaseudun kehittämissuunnitelma laaditaan antamaan
suuntaviivoja Tornion kylien kehittämistyöhön, vaikuttavat sen sisältöihin myös seudulliset, maakunnalliset,
valtakunnalliset ja EU-tason linjaukset. Lähtökohtana onkin sovittaa kuntatason tavoitteet yhteen muiden
maaseudun kehittämisohjelmien kanssa, joita valmistellaan parhaillaan uudelle EU:n ohjelmakaudelle 2014
- 2020.
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Kylien kehittämissuunnitelman valmisteluprosessi
Suunnitelmaa on valmisteltu osana ”Meän kylät menossa maailmalla- ja maailman menossa”-hanketta, joka
on paikallisen toimintaryhmän Outokaira tuottamhan ry:n hallinnoima yleishyödyllinen kylien
kehittämishanke Tornion, Ylitornion ja Pellon kuntien alueella. Lähtökohtana on ollut pitää suunnitelman
valmisteluprosessi toiminnallisena niin, että se itsessään toteuttaa jo sitä, mitä kylien kehittämisellä
tavoitellaan.
Suunnitelman laadinnassa on hyödynnetty kylähankkeen aikana (vuosina 2011 - 2013) kertynyttä tietoa ja
materiaalia, jota on yhdessä kyläläisten kanssa työstetty mm. opintomatkojen yhteydessä kuin myös
erilaisissa alueen kyliä koskettavissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa yhteistyössä muiden
maaseututoimijoiden kanssa. Lisäksi kyläkohtaisesti on tehty esitemallisia kyläsuunnitelmia ja kylien
yhteisiä nettisivustoja tiedotuksen ja markkinoinnin edistämiseksi sekä edistetty kylien omia hankkeita.
Ennen kaikkea on tehty konkreettisia asioita ja samalla alueen kylätoimijat ovat tutustuneet toisiinsa yli
kunta-, alue- ja valtakunnan rajojen.
Kylä-kunta yhteistyön kehittämistarpeiden kartoittamiseksi kyläyhdistyksille on lähetetty kyselyt, joiden
pohjalta on kyläneuvoston kokouksen yhteydessä järjestetyssä työpajassa 15.1.2013 mietitty erityisesti
kylien välistä yhteistyötä ja kylien neuvoston toiminnan kehittämistä. Myös tämän kehittämissuunnitelman
tavoitteena on osaltaan tukea kylien ja kunnan välistä yhteistyötä. Tornion kylien alueellisia tavoitteita ja eri
kyläalueiden konkreettisia kehittämistarpeita on kartoitettu järjestämällä neljä kylien kehittämiskokousta
kyläalueittain marraskuussa 2013.
Lisäksi suunnitelman sisältöä on tuotettu verkostotyönä maaseudun eri toimijoiden kanssa. Suunnitelman
valmistelussa on kuultu niin kunnan, elinkeinotoimen, järjestösektorin kuin maakunnallisten toimijoiden
näkemyksiä unohtamatta tärkeintä eli paikallisten ihmisten asiantuntemusta. Lisäksi valmistelutyössä on
tehty tiivistä yhteistyötä meneillään olevien alueen maaseutua ja paikallista kehittämistä koskettavien
kehittämishankkeiden kanssa.
Tärkeimpiä toimijoita ovat olleet kylien kehittämisestä kiinnostuneet ihmiset ja Tornion kylien neuvosto,
jossa ovat edustettuina kyläyhdistykset, kunnan virkamiehet ja luottamushenkilöt.

Kyläkohtaisesta suunnittelusta kylien yhteiseen kehittämiseen
Useat Tornion kylät ovat laatineet omat kyläsuunnitelmansa, mikä on tavoitteellisen kehittämisen tärkein
työkalu. Niissä määritellään kylän vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä toimenpiteitä kylän
elinvoimaisuuden parantamiseksi. Tärkeää on myös kyläsuunnitelmien päivittäminen, mihin kyläyhdistyksiä
aktivoidaan. Suunnitelman tekemiseen on useita erilaisia tapoja, mutta tärkeintä on saada aikaan
innostava ja sitouttava vuorovaikutus kylällä.
Kyläkohtaisen kehittämisen lisäksi on siirryttävä kohti kylien yhteistä kehittämistä, mikä on tulevaisuuden
kylätoiminnan kulmakiviä. Kuten Outokairan ja Lapin alueella on jo totuttu, yhteistyötä tulee tehdä myös yli
kunta-, alue- ja valtakunnan rajojen kuin myös eri organisaatioiden ja sektoreiden välisillä rajapinnoilla.
4

Myös hanketoiminnan tulee olla nykyistä enemmän usean kylän, järjestön tai muun organisaation
yhteistoimintaa.
Tärkeää onkin kehittää uusia toimintoja eri järjestöjen, organisaatioiden ja intressiryhmien välille niin, että
uudet toimijat ja verkostot kohtaavat saaden innostusta ja tukea toisiltaan. Näin voidaan lisätä myös kylien
ja kaupunkien välistä vuorovaikutusta ja saada kylätoimintaankin mukaan uusia ihmisiä ja ideoita.

Tornion kaupunkistrategian ja Tornion kylien kehittämissuunnitelman
yhtymäkohdat
Tornion kaupunkistrategia on kuvaus siitä, mihin suuntaan ja miten kaupunkia kehitetään. Kaiken
toiminnan keskeisenä periaatteena on asiakaslähtöisyys. Kaupungin päätöksenteko ja asioidenhoito
perustuu aitoon, aktiiviseen ja luotettavaan vuorovaikutukseen kuntalaisten, päättäjien ja kaupungin
henkilöstön sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Lähtökohtana on myönteinen ja muutoshakuinen
ajattelumalli.
Tornion kaupungin arvot: asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys ja yhteistyökykyisyys
Toiminta-ajatus: Tornion kaupunki edistää kuntalaistensa hyvinvointia
-

kehittämällä asuin- ja elinympäristön hyvää laatua kestävällä tavalla

-

järjestämällä asiakaslähtöisesti tarvittavat ja riittävät peruspalvelut

-

luomalla edellytykset kansainvälisesti kilpailukykyiselle osaamis- ja elinkeinokeskittymälle

Visio 2021
Tornio on lähialueensa vetovoimaisin asuin- ja palvelu- ja työssäkäyntikeskus, joka muodostaa yhdessä
Ruotsin Haaparannan kanssa rajattomien palveluiden kansainvälisen kaksoiskaupungin keskellä
Perämerenkaarta ja Barentsin aluetta.

KYLÄTOIMINTA
Torniossa on 22 kylää, joissa on järjestäytynyt kyläyhdistys tai kylätoimikunta. Lisäksi on aktiivisia
nuorisoseuroja ja muita yhdistyksiä. Perinteiseen yhdistystoimintaan kuuluvat niin urheilu- ja pilkkikilpailut,
talkoot, myyjäiset, kesätapahtumat, retket kuin erilaiset joulu- ja kevätjuhlatkin. Näiden rinnalle on monissa
kyläyhdistyksissä tullut EU-rahoitteista hanketoimintaa, jota rahoitetaan pääosin paikallisista maaseudun
kehittämisohjelmista. Leader- hankkeilla on mm. kunnostettu kylätaloja, rakennettu uimarantoja,
liikuntapaikkoja, laavuja, järjestetty tapahtumia ja parhaillaan toteutetaan kylien ja kaupungin
yhteishankkeena Tornion kylien yhteistä ulkoilureitistö – hanketta.
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Vuonna 2011 Tornion kylät saivat kaksi merkittävää tunnustusta, kun Suomen nuorisoseurojen liitto valitsi
Vojakkalan Nuorisoseuran vuoden nuorisoseuraksi Suomessa ja Kantojärvi valittiin vuoden lappilaiseksi
kyläksi.

Kylätoiminta rinnastetaan usein muuhun vapaaehtoistyöhön ja järjestötoimintaan. Kylätoiminnassa on
kuitenkin selvästi monia omia tunnuspiirteitään kuten toiminnan paikallisuus, laaja osallistuja- ja
toimijajoukko (vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat, vierailijat, matkailijat, harrastajat jne.), suuri talkootyön
osuus, monialaisuus ja yhteisöllisen toiminnan laajuus. Kylillä on myös erityinen suhde kuntaan ja kylä
toimii alustana monille muille paikallisyhteisöille.
Jaksaminen ja toimijapula ovat yleisiä ongelmia vapaaehtoisuuteen perustuvassa kylätoiminnassa.
Pakallisyhteisössä toiminta vaatii usein vetäjältä lähes kokoaikaista osallistumista ja toimintojen
organisointia, mikä voi väsyttää aktiivisimmankin kyläveturin, ellei ympärillä ole tarpeeksi isoa tiimiä.
Erityisesti paikalliset kehittämishankkeet vaativat voimia uudenlaisen toimintakulttuurin omaksumiseksi,
riskien ottamiseksi ja yhteisön aktivoimiseksi.
Vetäjien uupumisen seurauksena toiminnasta tulee helposti syklistä. Monissa kylissä myös toimijoiden
sukupolvenvaihdokset ovat haastavia, sillä aktiivi-ikäiset arvottavat elämäänsä enemmän perheen suuntaan
tai aktiivi-ikäisiä ei enää ole.
Ennen kaikkea kylätoiminta tuottaa kuitenkin yhteisöllisyyttä, osaamista ja virkistystä niin kyläläisille kuin
vierailijoillekin. Se on luonteeltaan sosiaalista hauskanpitoa. Yhdessä tekeminen ja kokeminen voimauttaa
ja luo sidettä kylään ja sen toimintaan.

Outokaira alueen kylien kehittäjänä
Outokaira tuottamhan ry on maaseudun kehittämisyhdistys, jota kutsutaan myös Leader- ryhmäksi tai
paikalliseksi toimintaryhmäksi. Outokaira on laatinut yhdessä alueen asukkaiden kanssa
kehittämisohjelman, jota toteutetaan erilaisilla hankkeilla. Hankkeiden hakijoina voivat olla niin alueen
järjestöt, yhteisöt, yritykset kuin Outokaira itsekin. Hankkeet voivat olla yleishyödyllisiä investointi- tai
kehittämishankkeita, koulutushankkeita tai yritysten investointi- ja kehittämishankkeita.
Outokaira aktivoi ihmisiä ja auttaa ideoiden saattamisessa hankkeiksi. Koko hanketoteutuksen ajan
Outokaira kulkee mukana antaen apuaan erilaisissa käytännön asioissa. Outokaira toimii tulkkina
byrokratian ja kylien ihmisten välillä.
Kylien kehittämisessä on tärkeää myös antaa kylien elää hieman omassa syklissään. Kaikissa kylissä ei
yksinkertaisesti jakseta kehittää toimintaa koko ajan, vaan joskus on pidettävä taukojakin. Tilanteen
muuttuessa kylä on taas valmiina toimimaan.
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OUTOKAIRAN RAHOITTAMIA TORNION KYLIEN HANKKEITA EU -ohjelmakaudella 2007 - 2013
(Lista ei sisällä yritysten hankkeita)
Kantojärven kylätalon varaston kunnostaminen sekä kokousvarusteiden hankinta
Kaakamon kylätaloon ilmalämpöpumput, av-välineitä ym. sekä ulkoportaiden laitto
Liakan kylätalon ulkovuoren kunnostus
Sattajärven kylätalon kunnostamista ja koripallokentän rakentaminen
Raumon kylän ”Koulumestarin uimarannan” kunnostaminen
Liakan kylän uimarannan ja veneenlaskupaikan kunnostaminen
Kantojärven toimintakeskuksen piha-alueen liikuntapaikan rakentaminen
Liakan kylätalon pihan kunnostamista
Lautamaan kylän kyläkodan kunnostaminen ja keittiön rakentaminen
Tornion kylien yhteinen ulkoilureitistö, jonne tulee laavuja, uimaranta, pitkospuita, opastetauluja jne.
(Tornion kaupungin hakema hanke)
Kaakamon vanhan,
pysäyttämiseksi

kulttuurihistoriallisen

koulun

ulkovuoren

kunnostaminen

rappeutumisen

Vojakkalan Nuorisoseuran ja Tornion Invalidit ry:n piha-alueiden ja läheisen uimarannan kunnostaminen
sekä rakenteiden tekeminen yhteistyössä Vojakkalan kyläyhdistyksen kanssa
Arpelan palloseuran jääkaukalon kunnostaminen ja jäänhoitokoneen hankinta
Kaakamon kylän jalkapallokentän kunnostaminen
Pirkkiön Raittiusseura Turvan taloon karaoke- ja äänentoistolaitteet
Aapajoen kylätalolle uusi pellettipoltin ja siilot ym.
Sattajärven kylätalon keittiön varustaminen
Arpelan palloseuran joukkuepelien investoinnit ja ruohonleikkuri
Laivakankaan raviradan lasten leikkipaikan kunnostaminen
OUTOKAIRAN RAHOITTAMAT TORNION KYLIIN LIITTYVÄT KEHITTÄMISHANKKEET EU -ohjelmakaudella
2007 - 2013
Tornion kylien yhteistyön ja palvelujen kehittämishanke (Tornion kaupunki hakijana)
Lohikentän juhla 2010 (HUMAK hakijana)
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Arpelan nuorisoseuran IHKU –kehittämishanke
Laivakankaan ravirata-alueen kehittämishanke yhteistyössä alueen kylien kanssa

KAIKKIIN OUTOKAIRAN KYLIIN LIITTYVÄT YHTEISET KEHITTÄMISHANKKEET EU-ohjelmakaudella 2007 2013
Meän kylät menossa maailmalla ja maailman menossa eli Meän kylät kakkonen
Mustaparta ja Tornionlaakso (Hakijana Lapin yliopisto)
Viisauden Vimmaa – taidelautta rajalla
Unelmia ja uskallusta, kansainväliset partnerit Leader Tornedalen Ruotsista ja Pärnu Lahe partneluskogu
Virosta
Outokaira Otollinen yrittäjyyskoulutus- hanke eli OTTOKOULUTUS
Muuttolintujen mukana luontoon – Along the birds routes kansainvälinen hanke Unkarin ja Viron kanssa
Katso kaukaa – näe lähelle -kehittämishanke

Kylien rajat ylittävä verkostoyhteistyö
Kylien verkostot ovat yhtä moninaiset kuin kylillä asuvien ihmisten verkostot nykypäivänä. Työn ja vapaaajan verkostot limittyvät ja monipaikkaisuus on nykyihmisten arkipäivää. Myös maaseutuajattelussa
aluelähtöisyyden rinnalla korostuu yhä enemmän ihmiskeskeinen ja globaali rajat ylittävä ajattelu.
Rajoja onkin ylitettävä ennen kaikkea asenteissa, sillä maaseudulta haetaan erilaisia asioita kuin ennen:
hyvinvointia, virkistäytymistä, turvallista ja vapauttavaa elinympäristöä, omavaraisempaa elämää, toimivia
verkko- ja tietoliikenneyhteyksiä, ja kokeilumahdollisuuksia tehdä asioita eri tavalla kuin kaupungissa.
Maaseutu tarjoaa monipuolisen, luonnonläheisen, joustavan ja yksilöllisen asumismuodon erilaisille
elämäntyyleille. Maaseudulle muuttajat ovat usein elämänvaihemuuttajia, jotka arvostavat enemmän
asuinympäristön viihtyisyyttä kuin palvelujen läheisyyttä.
Alueellisesti yhteistyötä tehdään oman kunnan ja alueen kylien kesken, mutta myös lappilaisten ja
ruotsalaisten kylien kanssa. Uutta oppia voidaan hakea myös kauempaa erilaisten tutustumismatkojen
avulla, joita Outokairan järjestämänä on tehty niin Itä-Lappiin, Keski- ja Etelä- Suomeen, Viroon Pärnun
alueelle kuin Ruotsin Tornionjokivarteen. Kansainvälisyyttä tehdään monella rintamalla, niin yrittäjien kuin
kylienkin kesken. Tärkeää on luonnollinen kanssakäyminen kansainvälisten kumppaneiden kesken, minkä
vuoksi on luontevaa valita yhteistyökumppanit juuri rajajoen toiselta puolelta Ruotsista sekä Virosta.
Yhteisenä kielenäkin käy englannin ohella suomi.
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TORNION MAASEUTUALUEIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN
NYKYTILANNE, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
Väestö
Tornion väestöstä 27 % eli noin 6000 asukasta asuu maaseudulla. Tornion sisäisessä muuttoliikkeessä
väestö on tiivistymässä keskeiselle kaupunkialueelle ja maaseudun väestö on vähentynyt 2000-luvulla
erityisesti kunnan pohjoisosissa. Maaseudun tilastollisista suuralueista ainoastaan Kaakamossa (ml.
Kyläjoki-Laivaniemi) väkiluku on kasvanut vuoden 2002 jälkeen. Väestön ikärakenteen muuttuessa ja
väestön ikääntyessä vanhukset hakeutuvat enenevissä määrin palveluiden läheisyyteen, joten nykyinen
taajamaväestön kasvu jatkunee ja voimistunee lähivuosina.

VIIHTYISÄ JA ELINVOIMAINEN ASUINYMPÄRISTÖ
Tornion maaseutualueiden viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta tuetaan aktiivisilla toimilla eri tahojen
yhteistyönä. Lähtökohtana on nykyisten asukkaiden hyvinvointi, mutta viihtyvyyttä parantamalla
vaikutetaan merkittävästi alueen vetovoimaisuuteen myös muuttajien
ja maaseudulla
vierailijoiden/matkailijoiden näkökulmasta.
Asuin- ja elinympäristön kehittämisen lähtökohtana on kestävä alue- ja yhdyskuntarakenne. Tavoitteena on
säilyttää Tornion omaleimainen kulttuuri- ja rakennusperintö sekä edistää viihtyisän ja monimuotoisen
asuin- ja elinympäristön rakentumista.
Tornion yleiskaava 2021:n mukaisesti yhdyskuntarakennetta tiivistetään ja tuleva rakentaminen ohjataan
olemassa olevia rakenteita tukien vähentäen mm. liikennesuoritetta ja ympäristökuormitusta.
Julkisessa rakentamisessa suositaan energiatehokkaita ratkaisuja ja edistetään niiden toteutumista mm.
neuvonnan keinoin yksityisellä sektorilla. Kaupungin jätehuoltoa kehitetään ja jätteiden
kierrätysmahdollisuuksia lisätään.
Epävirallinen kyläsuunnittelu kohtaa virallisen kuntasuunnittelun

Kaupungin maankäytön suunnittelu – asema- tai yleiskaavoitus – ovat suhteellisen raskaita juridisia
prosesseja vaatien mm. perusselvityksiä esim. maiseman, luonnon, kunnallisteknisen verkoston suhteen.
Mutta viihtyisän ja elinvoimaisen kyläympäristön kannalta ensiarvoisen tärkeää on asukkaiden
osallistuminen yhdessä kylän kehittämiseen. Kyläsuunnitelma on tähän erinomainen työkalu. Sen avulla
voidaan yhdessä visioida tulevaisuuskuvia omalta asuinalueelta ja miettiä mitä se käytännössä voisi
tarkoittaa esim. karttapohjaisen toimenpidesuunnitelman avulla.
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Karttapohjaisessa kyläsuunnitelmassa kyläläiset voivat kuvailla tarpeitaan ja visioitaan piirtäen niitä suoraan
kartalle, jolloin saadaan havainnollista tietoa siitä miten kyläympäristöä voidaan kehittää viihtyisämmäksi ja
elinvoimaisemmaksi. Tornion kaupunki haluaa olla tässä apuna, sillä se antaa tärkeää tietoa käytännön
toimenpiteistä ja lisäksi antaa maankäytön suunnittelulle paikallistietoon pohjautuvia suuntaviivoja.
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TOIMIVAT LÄHIPALVELUT
Kansallisen kunta- ja palvelurakenteen uudistuessa paikallisilta päätöksiltä vaaditaan uudistavaa otetta
kehittämisessä. Erityisesti nyt on aika kuunnella kylien asukkaita ja pohtia yhdessä heidän kanssaan,
millaisia hyvinvointipalvelujen ratkaisuja kylien tulevaisuuden turvaamisessa tarvitaan.
Kuntatalous on entistä tiukemmalla, kun väestö ikääntyy ja palvelujen tarve kasvaa. Kuntien on tästä
huolimatta huolehdittava kuntalaisten hyvinvoinnista ja tärkeimmistä palveluista. Tehtävästä
selviytyäkseen julkinen sektori tarvitsee kumppanikseen yrityksiä, kolmatta sektoria sekä aktiivisia
paikallisyhteisöjä.
Torniossa maaseudun ja kylien palveluvarustus on heikentynyt vuosien mittaan, sillä palveluverkkoa on
jouduttu tiivistämään ja keskittämään keskeiselle kaupunkialueelle. Tornion fyysinen palveluverkko
koostuu keskustaajamasta sekä maaseudun palvelukylistä. Merkittävimpien palvelukylien palveluille on
määritelty tavoitteet kaupungin palvelustrategiassa.

Arjen turvaa kunnissa
Arjen turvaa ja hyvinvointia tuovat turvallinen koti-, asuin- ja työympäristö, liikkumisen turvallisuus,
toimivat peruspalvelut, työ- ja toimeentulo sekä nopean avun saanti tarvittaessa. Arjen turvaa ei voida
ylläpitää vain viranomaisten toimin, vaan se edellyttää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja kuntalaisten
aktiivista osallistumista sekä tiedon välittäjänä, että toimijana.
Torniossa on aloitettu syksyllä 2012 laaja-alainen hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyön paikallistason
kehittäminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksen ja Lapin aluehallintoviraston
hallinnoiman Arjen turvaa kunnissa – hankkeen avulla. Hankkeessa halutaan mm. lisätä päättäjien ja
kuntalaisten itsensä tietoa hyvinvoinnin kokemuksesta ja sen seuraamisesta. Kylillä on erinomainen
vaikutusmahdollisuus omalla aktiivisuudella lisätä oman kylän asukkaiden arjen turvaa ja monipuolistaa
palvelutuotantoa harvaan asutulla maaseudulla, laatimalla kylän hyvinvointi- ja turvallisuus/elinvoimaisuussuunnitelma. Näitä tietoja käytetään kunnan hyvinvointitietojen käsittelyssä ja talous- ja
toimintasuunnittelussa.
Hankkeessa luodaan hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja tehostava ja suunnittelua yksinkertaistava
toimintamalli, joka liitetään kuntien vuotuiseen toiminnan ja talouden suunnitteluun. Uusi toimintamalli
rakennetaan yhdessä kunnan, seurakunnan, poliisin, pelastuslaitoksen, Te – toimiston,
koulutuskuntayhtymä Lappian, järjestöjen ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Lapin aluehallintoviraston
hallinnoimassa hankkeessa tavoiteltavalla toimintamallilla on vahva paikallisten, alueellisten ja kansallisten
toimijoiden tuki.
Tärkeää ei ole vain kehittää ja keksiä uusia yksittäisiä toimintamalleja, vaan pyrkiä rakentamaan olemassa
olevista toimijoista, toiminnoista ja hyvistä käytännöistä kokonaisuus, jonka avulla kuntalaiset saavat
laadukkaita, monipuolisia ja tarpeitaan vastaavia palveluja.
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Kaikkien kunnassa hyvinvointi- ja turvallisuustyötä tekevien tahojen on verkostoiduttava ja löydettävä
yhteinen tavoite ja toimintatapa. Näitä ovat kunnan sisällä eri palvelualueet ja ulkopuolella muut
organisaatiot, järjestöt ja yhdistykset sekä niiden hankkeet. Yhteisen tavoitteen ja toimintatavan
muodostaminen näiden tahojen kanssa on kuntalaisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden perustekijä. Kaikkien
toimijoiden kohteenahan ovat kunnan asukkaat ja heidän palvelutarpeensa.
Valtion taholta on ilmoitettu, että lisärahoitusta yhä kasvaviin sosiaali- ja terveysmenoihin ei ole tulossa.
Myös tämä tekijä vaikuttaa siihen, että korjaavasta työstä on siirrettävä resursseja ennaltaehkäisyyn.
Resurssien parempi koordinointi lisää tuloksellista toimintaa ja mahdollistaa eri toimijoiden hyödyntämisen
muodostettaessa palvelukokonaisuuksia eri väestöryhmien tarpeisiin.
Hyvinvointi- ja turvallisuustyön kokonaiskoordinaatio otetaan pilottikunnissa haltuun perustamalla kuntiin
poliittisen ja virkamiesjohdon suoraan alaisuuteen hyvinvointi- ja turvallisuustyöryhmä, joka on eri
organisaatioiden yhteinen poikkihallinnollinen ja sektorirajat ylittävä yhteistyöelin. Työryhmä kokoaa muun
muassa sähköisen hyvinvointikertomuksen ja kuntalaisten hyvinvointi- /elinvoimasuunnitelmien avulla
keskeiset toimenpiteet valtuustokausittain ja vuosittain. Oleellista on, että kunnissa on kokoavan
työryhmän lisäksi henkilö, joka tietää ja tuntee niin paikalliset kuin alueellisetkin toimijat. Koordinaation
kautta olemassa olevia paikallisia ja alueellisia resursseja voidaan hyödyntää kunnissa nykyistä
tehokkaammin edistämään asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta.
Tämä Suomen pohjoisissa kunnissa luotu "Arjen turvaa kunnissa" -yhteistyömalli valittiin parhaimmaksi
Euroopan julkishallinnon instituutin EIPA:n suuressa hankekilpailussa vuonna 2013. Kilpailussa etsittiin
parhaita toimintamalleja ja käytännön ratkaisuja taloudellisesti vaikeina aikoina. Toimintamallia
pilotoidaan viidessä kunnassa, jotka ovat Tornion lisäksi Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio ja Koillismaalla
Pudasjärvi.

Sähköiset palvelut ja laajakaista
Nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamisella (100 Mb/s), sähköisillä palveluilla sekä liikenneyhteyksien
kehittämisellä edistetään julkisten palveluiden alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta.
Tornion kaupunki on sitoutunut mukaan Lapin laajakaistaprojektiin 2010- 2015, joka on edennyt Torniossa
ensimmäisen alueen osalta toteutusvaiheeseen. Tornion kaupungin alueella Soneralta on saatu tarjous
ainoastaan Korpikylän hankealueen rakentamiseen. Tämän jälkeen Torniossa on edelleen useita
hankealueita, jotka eivät toteutune markkinaehtoisesti nopeiden laajakaistayhteyksien osalta. Kaakamossa
valokuituverkon rakentamista on ryhdytty hoitamaan kylätoimintayhdistyksen voimin. Kaakamon
kylätoimintayhdistys ry haki ELy- keskuksen teemahaussa vuonna 2012 rahoitusta kyläverkkohankkeelle
Kaakamon kylän alueelle. Kuitua Kaakamoon - hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen ja
rakentaminen alkaa vuonna 2014. Kaakamon kyläläiset ovat perustaneet valokuituosuuskunnan hankkeen
hallinnoimiseksi.
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TOIMIVA LÄHIDEMOKRATIA - AKTIIVISEN OSALLISTUMISKULTTUURIN
TUKEMINEN JA KEHITTÄMINEN
Kuntademokratian kehittämisessä tärkeä ja ajankohtainen asia on asukkaiden vaikuttamis- ja
osallistumismahdollisuuksien toteutuminen alueellisen toiminnan kautta. (Ritva Pihlaja ja Siv Sandberg,
Alueellista demokratiaa, 2012).
Edustuksellinen demokratia on demokratian kivijalka, mutta sitä voidaan vahvistaa ja monipuolistaa
asukkaiden suoralla osallistumisella. Kuntalaiset tulee ottaa mukaan kunnan suunnitteluun ja
päätöksentekoon uusilla, ennakkoluulottomilla tavoilla. Paikallisille asukkaille ja yhteisöille tulee antaa
mahdollisuuksia vaikuttaa ja valtaa päättää oman alueensa kehittämisestä ja palveluiden järjestämisestä.
Vaikuttamismahdollisuuksien tulee olla todellisia. Vain siten ihmiset motivoituvat osallistumaan. Kunnan ja
kolmannen sektorin yhteistyö, kyläsuunnitelmat sekä Leader–toimintaryhmätyö ovat keinoja lisätä ja jakaa
paikallista vastuuta.
Tärkeintä on asukkaiden, päättäjien, kaupungin johdon ja työntekijöiden vuoropuhelun ja yhdessä
tekemisen kulttuurin kehittäminen siten, että sillä on suora ja luonnollinen yhteys asioiden valmisteluun ja
päätöksentekoon. Hyvinvoivassa, menestyvässä ja vetovoimaisessa kunnassa asukkaat ovat aktiivisia ja
osallistuvia. Uusi demokratia on tekemisen demokratiaa, jossa ihmiset tarttuvat itse toimeen edistääkseen
yhteistä hyvää.
Suomalaisten laskenut äänestysaktiivisuus viestii siitä, että ihmisten on saatava vaikuttaa ympäristöönsä ja
yhteiskuntaan uusin tavoin. Vaikuttaminen on yhdessä tekemistä ja ideoimista yhdessä hallinnon ja
lähiyhteisöjen kanssa. Tällöin hallinnon ja päätöksenteon on oltava avointa ja läpinäkyvää.
Tornion kylien neuvosto

Tornion kylien neuvosto on perustettu 6.5.2010 Tornion kylien ja kaupungin väliseksi yhteistyö- ja
kehittämisfoorumiksi.
Tornion kylien neuvoston tarkoituksena on edistää Tornion kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta,
kylien elinkelpoisuutta sekä toimia asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään
kylien asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylien vakinaisten ja vapaa-ajan
asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä
alueella.
Tornion kylien neuvostoon voivat liittyä kaikki Tornion kaupungin alueella toimivat kylä- ja asukasyhteisöt.
Toiminnassa ovat jo mukana seuraavat jäsenkylät: Aapajärvi, Arpela, Kaakamo, Kantojärvi, Karunki,
Korpikylä, Kourilehto, Kukkola, Laivajärvi, Laivaniemi- Kyläjoki, Lautamaa, Liakka, Palovaara, Raumo,
Ruottala, Sattajärvi, Vojakkala ja Yliliakka.
Kyläneuvoston toiminta koetaan tärkeäksi kanavaksi saada informaatiota ajankohtaisista asioista ja voida
osallistua keskusteluun kunnassa käsiteltäviin asioihin. Tärkeää on kuitenkin kehittää kyläneuvoston
toimintaa niin, että kyliä koskettavia asioita voidaan käsitellä suunnitelmallisesti ja viedä oikeaan aikaan
myös kaupungin päätöksentekoelimiin valmisteltaviksi.
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Kylien neuvosto kokoontuu vuosittain 5-6 kertaa tarpeen mukaan. Kylien yhteishengen kohottamiseksi on
järjestetty myös epävirallisia tapahtumia, kuten kylien yhteinen puurojuhla.

Kylien neuvoston toiminnan kehittäminen

Toimintakalenteri sovitetaan kaupungin talouden ja päätöksenteon vuosikelloon
o kokousten ajankohdat
o anomusten jättöaika
o esim. yhteishankkeet ajoissa talousarvioon
o lainoitukset
o päätöksien teko
Hankeasioiden hyvä valmistelu ennen kyläneuvostolle esittelyä
-

neuvoja ja apuja odotetaan Outokairalta

Neuvotteluyhteyden parantaminen esittelevän ja päättävän toimijan välillä
Tornion kaupungin sivulle tietoa, milloin anomukset pitää olla sisällä
Byrokratia vähemmäksi, kun hankkeet on jo hyväksytty kertaalleen toimintaryhmässä/ ELY:ssä
Kaupungin otettava vakavasti kyläneuvoston esitykset
Kyläneuvosto näkyvämmäksi lehdissä ym. mediassa
Kunta tuo neuvostolle suunnitelmat ajoissa tietoon
Toimintaraha, jolla voidaan kattaa pienimuotoiset kulut, mm. lehti-ilmoitukset
Pyydetään kaupungin virkamiehiä mukaan kokouksiin aina käsiteltävän teeman mukaan, jotta saadaan
aitoa yhteistä keskustelua ajankohtaisista asioista
Tehdään yhteistyötä ja kehitetään toimintamalleja yhteistyössä alueen muiden kyläneuvostojen kanssa
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TORNION JA HAAPARANNAN KYLIEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN
Hela Sverige ska leva on Ruotsin valtakunnallinen maaseutuohjelma, jolla aktivoidaan maaseututoimijoita,
ohjataan kyläsuunnitelmien tekoon ja erilaisten palveluratkaisujen löytämiseen. Myös Haaparannalla toimii
kylien neuvosto, joka kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa eri kylillä. Kunta tukee kylien neuvoston
toimintaa 30 000 kr avustuksella vuosittain ja pyytää neuvostolta lausuntoja kyliä koskeviin asioihin jo
niiden valmisteluvaiheessa. Kylien neuvostojen toiminnoissa voidaan ottaa mallia rajan molemmin puolin
toisilta ja myös tehdä konkreettisia asioita yhdessä, jotta ihmiset tutustuvat toisiinsa ja luonteva
kanssakäyminen synnyttää uutta toimintaa ja rajayhteistyö todellistuu.
Leader – toimintamallin vahvistaminen edelleen koetaan tärkeäksi tavoitteeksi rajan molemmin puolin.
Outokaira tuottamhan ry:ssä on tehty yhteistyötä LeaderTornedalin kanssa jo ennen kuin rahoitus
toimintaan on varmistunut. Viimeisinpänä yhteisenä hankkeena on ollut käsityö-, luonnovara- ja
maaseutumatkailualojen yrittäjyyttä tukeva hanke Unelmia ja Uskallusta, jossa mukana oli myös virolainen
kumppani. Haaparannalla toimiva Leader -ryhmä Mare Borealis on rahoittanut yhteistyössä Outokairan
kanssa mm. Mustaparran saaristo ja Tornionlaakso–hanketta. Kokemuksesta on opittu, että paikallisia
hankkeita voidaan toteuttaa myös siten, että rahoitukset haetaan molemmista maista erikseen ja hankkeet
toteutetaan yhdessä.

MAASEUDUN ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN
Outokaira tuottamhan ry on toiminut jo kolmen ohjelmakauden aikana siten, että maaseutualueiden
elinkeinoja kehitetään. Outokaira toimii luontevasti erilaisissa yritystoimintaa edistävissä verkostoissa ja tuo
näin tietoa kentälle ja samalla vie maaseudun yritystoiminnan viestejä eteenpäin. Outokairalla on ollut
yrittäjyyden edistämiseksi erilaisia koulutus- ja kehittämishankkeita. Outokairan Otollisella koulutusmallilla
on annettu täsmäkoulutusta yrittäjyyttä suunnitteleville tai yritystoiminnan käynnistäneille henkilöille.
Alkuvaiheen yrittäjän ”iduille” on ollut kehittämishankkeita, joissa omaa yritysideaansa on saanut idättää
valmiiksi yrityshankkeeksi. Yrittäjien välistä yhteistyötä on edistetty yli valtakunnan rajojen erilaisissa
kansainvälisissä hankkeissa.
Outokairan kautta ovat maaseudun pienyritykset voineet saada investointeihinsa tukea. Myös yritysten
kehittämiseen ja ensimmäisen työntekijän palkkaukseen on myönnetty Leader- tukea. Pienten
yrityshankkeiden tukeminen on ruokkinut tiedonhalua myös muiden yrittäjien parissa. Hyvä sana kiertää ja
esimerkkien voimasta on yrityshankkeita haettu ja rahoituksia saatu Torniossa liki parikymmentä. Outokaira
toimii myös välittäjänä siten, että törmäyttää kumppanuuksia toisiinsa ja etsii tarvittaessa hankkeelle
sopivan toteutuskanavan.
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TULEVAISUUSSEINÄ – MITÄ PITÄÄ TEHDÄ?
Outokairan kylien kehittämishankkeen aikana v. 2011- 2013 koottuja ideoita toteutettaviksi kylillä:
Kylien kehittäminen
Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kylä




liikuntaesteetön rakentaminen
kuulo- ja näkövammaisten sekä liikuntarajoitteisten maaseutu
erityisryhmien liikuntamahdollisuudet ja luontoelämykset

Ympäristön siisteys ja kylämaisema











kyläympäristön puhtaanapito
urheilukentän korjaus
liikuntapaikkojen kunnostus
kylämaiseman hoito ja kunnostus
tienpientareiden kukkien suojelu
kyläteiden ja raittien pientareiden raivaus
kylän vesistöjen kunnostaminen, rantojen raivaus ja ruoppaus
kylien ulkoasun kohentaminen
vanhojen rakennusten kunnostaminen
jakokuntien venereittihanke eteenpäin



vesistöjen ja putaiden hyödyntäminen ja säilyttäminen



vesistöjen vesikasvillisuuden ruoppaaminen



rakennusperinteen säilyttäminen

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen













kylän yhteiset juhlat
kylätoimikuntien ja metsästysseurojen yhteistoimintaa ja yhteisiltoja
perinnepäivä tai viikonloppu eri kylien hankkeena, kukin kylä toteuttaa yhden teeman, esim.
saippuan valmistus, kasveilla värjääminen, ryski, saunavihtojen ja luutien tekeminen, risu- ja
pajukurssi
uusien kyläläisten tervetulotoivotukset
yksinäisten ihmisten auttaminen
tietoa kyliin kaupunginosien yhteisistä tilaisuuksista
”me” -henki yhdistää
kateellisuus on kaikonnut ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen
kylien yhteiset lauluillat
laavulle nuotiokahveille kokoontuminen
kylien välistä yhteistyötä
yhteisten toimipaikkojen hoidosta vastuun jakaminen useamman kylän kesken
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vanhusten auttaminen talkootyönä, esim. polttopuutalkoot
kylätien varrella olevien asukkaiden yhteinen tapaaminen, kahvittelu – tullaan tutuksi
kyläsauna yhteiseen käyttöön
perhe vuodessa kylälle
kylähistorian kirjoittaminen tai päivitys ja täydentäminen, vanhojen ihmisten haastattelut
TV-sarja kylistä
retkiluistelua ja hiihtotapahtumia
yhteisen tanssilavan hyödyntäminen lähikylien kesken
kylien yhteinen kenttäkeittiö

Palvelut, yrittäjyys











koulut säilytettävä maalaiskylissä
kauppa-auto, olisi monelle vanhukselle tarpeellinen
kyläkahvila
kyläkaupat kunniaan
kyläpiikoja ja -renkejä vanhusten avuksi
kylätalot kylien palvelupisteenä -> erilaiset pienyrittäjät tilojen vuokraajina, monitoimitalot
osa kyläkouluista otetaan uudestaan opetuskäyttöön
paikallisjuna liikennöi, aktiivinen junayhteys Kemistä Kolariin, bussivuoroja ja julkinen liikenne
toimiva
luovien alojen yritysryppäitä
kiertäviä liikunnanohjaajia

Matkailu












kyläreitit, matkailijoille ja paikallisille
kyläreittilehti, jokaiseen kuntaan omat, joissa kylät esittelevät omaa toimintaansa ja käyntikohteita
kylämuseo, vanhat työkalut talteen
vanhojen talojen kylämuseoita
kyliin järjestetään opastettuja kyläretkiä ja kyläkierroksia turisteille kielitaitoisten oppaiden johdolla
lintutorneja, laavuja ja kotia
pyörätie Tornionjoen koko matkalle
oppaita ryhmille
pienyrittäjyyttä, majoitustoimintaa ja ruokapalveluja
markkinoinnin laajentaminen, esitteitä, infotauluja, nettisivuja, kylien verkosto
luontomatkailua -> kylissä järjestetään opastettuja luontoretkiä, reitistöjä hoidetaan ja
markkinoidaan tehokkaasti

Nuoret





nuoret kylätoiminnassa mukana
nuorille retkiä luontoon, rastitehtäviä luonnosta
nuorisoiltoja koululaisille, iltapäivienviettoa kaiken ikäisille
Leader- toiminta tutuksi koululaisille, vierailuja kouluille

Rajayhteistyö


yhteiset tapaamiset Ruotsin ja Suomen kylien kesken
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kylämyönteistä toimintamallia Haaparannalta Tornioon (mm. kylien avustukset)
ei yleensä kielivaikeuksia
rajayhteistyö myös maaseutualueiden yhteistyötä, ei vain keskusta
rajahiihto-tapahtuma entiseen malliin -> Karungista latu Ruotsin Karunkiin
Kesäjuhlat (Mustasaari)
Workshopit – taide, musiikki, tanssi
matkailu avartaa – yhteiset matkat
Tornio-Haparanda–rata avattava uudelleen



meri- ja saaristo –alueiden matkailun yhteinen kehittäminen



meripelastusyhteistyön vahvistaminen



puhelinten kuuluvuus merialueella ym.



hätäkeskusten yhteistyö Ruotsi-Suomi



Kummikylät molemmin puolin rajaa

Kyläliikunnan suunnitelmat
Tornion kylille on laadittu kyläliikuntasuunnitelmat vuonna 2010, joissa on määritelty kylittäin mitä
halutaan tehdä, toimenpiteet sekä toimeenpanijat sekä mahdolliset yhteistyötahot.
Yhteenveto Tornion kylien liikuntasuunnitelmista on liitteenä.

Kylien kehittämisen työkalupakki
Outokairan kylien kehittämisen malli
Outokairalla on yksi isompi kehittämishanke, Meän kylät menossa maailmalla- ja maailman menossa, jonka
kautta ns. ”kehittämistarjottimelta” kylät voivat valita omaan tilanteeseensa sopivan työkalun
(kyläsuunnitelma, nettisivut, markkinoinnin edistäminen jne) kylän kehittämiseksi. Hanke aktivoi ja tuo
rahoituksellista pesämunaa kehittämistoimintaan, minkä avulla syntyy kylien omia kehittämishankkeita.
Kylähanke siis ohjaa ja opettaa kehittämistoimintaan, mutta ei tee hankkeita ja suunnitelmia kyläläisten
puolesta. Näin lisätään kylätoimijoiden osaamista, rohkaistaan hakemaan ja toteuttamaan hankkeita.
Outokaira auttaa idean jalostamisessa hankkeeksi, ohjaa ja opettaa kehittämistoimintaan ja auttaa kylien
kehittämishankkeiden toteutukseen, maksatukseen ja raportointiin liittyvissä asioissa.
Outokaira tukee tavoitteellista kylätoimintaa:
-

esitemalliset kyläsuunnitelmat, jotka markkinoivat kylää ja tehdään myös sähköisinä

-

Outokairan kylien yhteiset nettisivustot

-

tutustumismatkat ja yhteistyö Ruotsin kylien kanssa
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Kylätoimijaverkostoja
Suomen kylätoiminta ry eli SYTY
-

Suomen kylätoiminnan keskusjärjestö, joka edistää valtakunnallisesti kylätoimintaa ja muuta
paikallislähtöistä kehittämistä

-

jäsenenä 20 maakunnallista kylien yhteenliittymää /(Lappilaiset kylät ry

-

Maaseutuplus–lehti

-

jäsenenä Euroopan maaseutu- ja kylätoimijoiden verkostossa

-

valtakunnallisia kehittämishankkeita

-

www.kylatoiminta.fi

Lappilaiset kylät ry
-

maakunnallinen kyläyhdistys

-

järjestää vuosittain Lapin kylätoimintapäivät

-

www.lapinkylatoiminta.lappi.fi

-

Tornion kaupunki on Lappilaiset kylät ry:n jäsen

Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry – alueen järjestötietopankki
www.majakkatalo.fi
Yhteisöllisen kehittämisen menetelmiä:
www.msl.fi/kylapaallikko
kylätoiminta.fi/kylatoiminta/oppaitajaohjeita
Muita linkkejä ja vinkkejä:
facebook.com
maaseutu.fi
maaseutupolitiikka.fi
outokairankylat.fi / tornionkylat.fi
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ALUEITTAISET TAVOITTEET
Tornion kylien alueittaisia tavoitteita kartoitettiin järjestämällä neljä kylien kehittämiskokousta
kyläalueittain eri puolilla Torniota marraskuussa 2013.
Kylien kehittämiskokoukset järjestettiin kyläalueittain seuraavasti:
Su 17.11. klo 16.00 Arpela, Laren baari. Arpelan, Lautamaan, Kantojärven, Sattajärven, Könölän ja
Korpijärven kylien asukkaille ja kylien eri järjestöjen toimijoille.
To 21.11. klo 18.00 Kaakamon kylätalo. Kaakamon, Laivaniemi- Kyläjoen, Laivajärven ja Ruottalan kylien
asukkaille ja kylien eri järjestöjen toimijoille.
Su 24.11. klo 15.00 Karungin Teboil-huoltamon tilat. Karungin, Korpikylän, Palovaaran, Aapajärven ja
Aapajoen kylien asukkaille ja kylien eri järjestöjen toimijoille.
Ke 27.11. klo 18.00 Vojakkalan nuorisoseuran talo. Vojakkalan, Yliliakan, Liakan, Kourilehdon, Kukkolan ja
Raumon kylien asukkaille ja kylien eri järjestöjen toimijoille.
Tilaisuuksien tarkoituksena oli koota kylittäin ja kyläalueittain
kehittämistoimenpiteitä kylien kehittämissuunnitelmaan vuosille 2014- 2016.

tärkeimpiä

konkreettisia

Tilaisuuksissa osallistujat jaettiin pienryhmiin, joissa ryhmäkohtaisesti mietittiin ensin mitä toimintoja,
palveluja ja järjestötoimintaa kyseisellä kyläalueella on jo olemassa. Sen jälkeen tehtävänä oli miettiä, mitä
kehittämistoimenpiteitä kyläalueella ja sen yksittäisissä kylissä on tuleville vuosille, huomioiden myös jo
olemassa olevat toiminnot ja niiden kehittäminen.
Ryhmien
kokoamat
kehittämistoimenpiteet
esiteltiin
ryhmittäin.
Sen
jälkeen
ryhmien
kehittämistoimenpiteet koottiin yhteen ja jokainen osallistuja sai henkilökohtaisesti valita kolme tärkeintä
kehittämistoimenpidettä esillä olleista ehdotuksista. Tämän pisteytyksen perusteella valittiin 3-5 kyläalueen
keskeisintä kehittämistoimenpidettä vuosille 2014- 2016. Yhteenvedossa kehittämistoimenpiteille
annettujen pisteiden määrä näkyy toimenpiteen yhteydessä suluissa olevana lukuna. Tärkeimmiksi valitut
toimenpiteiden osalta ryhmissä mietittiin vielä erikseen näiden toimenpiteiden toteutusta ja vastuutahoja.
Suunnitelman tässä osuudessa on esitetty ensin Tornion kylien kehittämistoimenpiteet kyläalueittain ja
näiden perusteella on tehty yhteenveto Tornion kylien yhteisistä kehittämistoimenpiteistä vuosille 20142016.
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ALUEITTAISET TAVOITTEET KYLÄALUEITTAIN
Arpela, Sattajärvi, Kantojärvi, Lautamaa
Mitä kyläalueella on:
-

Kaikki peruspalvelut Arpelassa; kauppa, pankit, uusi koulu, urheilutalo, urheilukenttä,
luistelukaukalo, Laren paviljonki, seurakuntatalo, nuorisoseuran talo, tievalot keskeisillä
kyläalueilla, hyvät liikenneyhteydet, tonttitarjontaa

-

Monipuolinen luonto ja kylämiljööt, ulkoilureitistö, Kaakamojoki, järviä; Kantojärvi, Kivijärvi,
mahdollisuuksia luonto- ja elämysmatkailun järjestämiseen

-

Kylien yhteistyö ja aktiivisuus mm. yhteinen ulkoilureitistöhanke, vahvat kylätoimijat

-

Vahvaa maatalousyrittäjyyttä

-

Kulttuuria; oma teatteriryhmä

-

Hyvät harrastusmahdollisuudet

-

Yhteiset tapahtumat ja vuosittaiset, perinteiset kylätapahtumat

-

Monipuolisesti toimiva kylätalot Kantojärvessä, Lautamaassa ja Sattajärvessä

Kyläaluetta koskevat kehittämistoimenpiteet:
1. Teiden kunto ja liikenneturvallisuus (15)
2. Alueen markkinointi matkailullisesti sekä asuinympäristönä, tonttipörssi ja kyläkaavoitus (12)
3. Kylämaisemien kunnostus ja hoito (5)
4. Yrittäjyyden tukeminen, palvelujen ja työpaikkojen luominen (5)
5. Tiedottaminen ja viestintä (4)
6. Kylien maine kuntoon (4)
7. Säilytettävä peruspalvelut ja kehitettävä olemassa olevia palveluja edelleen(1)
8. Kehitettävä nuorison harrastustoimintaa; saatava aktiivisia vetäjiä harrastuksiin(1)
9. Vanhuspalvelujen kehittäminen (1)
10. Reitistöhankkeen jatkona luontoliikunnan ja luontomatkailun edistäminen(1)
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11. Yhteisöjen ja järjestöjen yhteistyön lisääminen (koulu- srk - yhdistykset, kylätapahtumat=>
nurkkakuntaisuuden vähentäminen )(1)
12. Kylätalojen toimintojen kehittäminen (1)
13. Tie järven ympäri Sattajärvessä (1)
14. Kivijärvestä esteetön uimaranta – alue (1)

Kyläalueen keskeisimmät kehittämistoimenpiteet vuosille 2014- 2016:
1. Teiden kunto ja turvallisuus
-

Toteutus:
o urakoitsijoiden kilpailutus (hinta-laatu suhde huomioiden)
o Työn laadun valvonta, kunnossapidon vastuuhenkilöt helposti tavoitettavissa
o Toteutus aikataulu mahdollisimman pian

2. Alueen markkinointi, tonttipörssin kehittäminen ja kyläkaavoitus
-

Toteutus:
o internetin hyödyntäminen, alueen yhteiset nettisivut
o markkinointiesitteet
o alueen yhteiset tapahtumat
o Tonttipörssin kehittäminen palvelemaan haja-asutusalueita

-

Ylin vastuutaho: Tornion kaupunki

-

Toteuttajat; Tornion kaupunki, kyläyhdistykset, koulut, oppilaitostyö, Outokaira tuottamhan ry,
Lapin liitto

3. Kylämaisemien kunnostus ja hoito
-

Toteutus; toteuttajina kyläläiset pääasiassa talkootöinä ja paikallisia koneurakoitsijoita ja
metsureita hyödyntäen

-

töiden aloittaminen 2014

-

tavoitteena maisemapeltojen perustaminen, esim. auringonkukkapelto Arpelaan

4. Yrittäjyyden tukeminen, palvelujen ja työpaikkojen luominen kyläalueelle
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Kaakamo, Laivaniemi, Kyläjoki, Laivajärvi, Ruottala
Mitä kyläalueella on:
-

Meri, joki, saaristo

-

Keskeinen sijainti, Kemi, Keminmaa ja Tornio=> 15- 20 min taajamiin ja lentokentälle

-

Maaseudun rauha kaupunkiyhteyksillä

-

2 ala-asteen koulua=> lapsien määrä on kasvussa

-

Kehittyvä ja kasvava kyläalue

-

Kehittyvä kulttuuritoiminta

-

Liikuntapaikat; jääkiekkokaukalo, valaistu hiihtolatu, venesatama, uimaranta, jalkapallokentät,
ratsastustalli

-

Pyörätie/ kevyen liikenteenväylä osan matkaa kylien alueella

-

Tievalot osalla päätietä

-

Kylätalo Kaakamossa

-

Koulu, päiväkoti, neuvola

-

Kioski ja Baari, Parturi- Kampaamo

-

Talotehdas Laivaniemessä

Kyläaluetta koskevat kehittämistoimenpiteet:
1. Viemäröinti (7)
2. Valokuituhankkeen toteutus (4)
3. Tonttitarjonnan kartoittaminen, tonttien kaavoitus kyläalueelle (3)
4. Laivaniementien kevyen liikenteen väylä ja tievalaistus puuttuvalle osalle (3)
5. Rautatien tasoristeykset turvalliseksi (2)
6. Kaakamojokisuun ruoppaus(1)
7. Veneilyreitin kunnostus Kaakamo- Laivaniemi alueella(1)
8. Moottorikelkkareitin kehittäminen(1)
9. Latureitin kehittäminen(1)
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10. kylien markkinointi ja profiilin nosto; esim. ”Joen, meren ja valon kylä; Kaakamo” (1)
Kyläalueen keskeisimmät kehittämistoimenpiteet vuosille 2014- 2016:
1. Viemäröinti kyläalueelle
-

Vastuutahona Tornion kaupunki, toteutusta toivotaan mahdollisimman pian

2. Valokuituhanke Kaakamon kylässä
-

Hankkeen aloitus vuonna 2013

-

Vastuutahona: Kaakamon Kyläyhdistys, kuituosuuskunta ja kuituryhmä

-

Kuituverkon rakentaminen aloitetaan kesällä 2014

3. Kyläkaavoitus ja tonttipörssin kehittäminen
-

Vastuutahona Tornion kaupunki, toteutus yhteistyötä kyläyhdistyksien kanssa

4. Kevyen liikenteen väylä puuttuvalle tieosuudelle Laivaniementiellä
-

Toteutus: Tornion kaupunki/ ELY- keskus

-

Hankkeen saaminen mahdollisimman pian ELY- keskuksen listalle

Karunki, Korpikylä, Palovaara, Aapajärvi, Aapajoki
Mitä kyläalueella on:
-

Peruspalveluja Karungissa; kauppa, pankki, koulu, kirkko, VPK, polttoainemyynti, kylätalo

-

Liikuntapaikkoja; urheilutalo, pururata, hiihtolatu, Karunki- Kantojärvi- reitistö, kelkkailureitit

-

Järjestöjä: Kyläyhdistyksiä, metsästysseura, VPK, Karungin Kataja urheiluseura

-

Yrityksiä: Talotehdas, Hovilompolo, maatalousyrittäjiä, Paperivalo, PK- yrittäjiä, maatalousyrittäjiä

-

Luontokohteita: Jokiväylä, Matkakoski ja näköala – laavut, Nivavaara ja näköala-laavu

-

Jäätie Ruotsiin

-

Hoiva-alan kiinteistö

-

Laaja väestöpohja
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Kyläaluetta koskevat kehittämistoimenpiteet:
1. Uimaranta ja mattojen pesupaikka (6)
2. Lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen (4)
3. Päiväkeskustoiminnan ja kuntouttavan toiminnan aloittaminen Karungissa (4)
4. Kylätalkkarin työllistäminen (4)
5. Matkakosken ympäristön kehittäminen (tiet, levikkeet) (4)
6. Kesäjuhlat, Mustasaaren kesäjuhlat uudelleen henkiin (3)
7. Vanhainkodin käyttöönotto (3)
8. Ampumaratatoiminnan aktivointi ja kehittäminen (1)
9. Nivavaaran luontopolun ja näköala -laavun hyödyntäminen (1)
10. Kylän imagon kohottaminen (1)
11. Tanssilavatoiminnan käynnistäminen (1)
12. Jääkiekkokaukalo + stadion + toimintakeskus (1)
13. Kesäteatteritoiminnan järjestäminen (1)
14. Raittitielle tievalot + asfaltti Ristontielle (1)
15. Huruvaarantien / Kirkkotien kunnostus (1)
16. Pajatoimintaa kylälle (puutyöt, käsityöt jne.) (1)
17. uuen potun festivaali tai vastaava kylätapahtuma (1)
18. Koulun hyödyntäminen kyläläisille myös iltaisin (1)
19. Pyörätie (1)
Kyläalueen keskeisimmät kehittämistoimenpiteet vuosille 2014- 2016:
1. Uimaranta ja mattojen pesupaikka Karunkiin
-

Toteutus: Sijainnin vahvistus, lupa-asiat kuntoon, rannan raivaus, uimakopit, laiturit, viemäröinti,
matonpesualtaat ym. tarvittavat välineet ja parkkipaikka

-

Tekijät; kyläyhdistys ja kyläläiset

-

Toteutetaan hankkeella, hankkeen suunnittelu aloitetaan v. 2014
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2. Lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen, senioreiden päiväkeskus ja kylätalkkaritoiminta
käyntiin
-

Toteutus: toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen kylälle, hyödynnetään nykyisiä
liikuntapaikkoja ja suunnitellaan uusi lähiliikuntapaikka tarpeiden mukaan, kiertävä nuorisoohjaaja/ lastenohjaaja kyliin

-

Toteutetaan kehittämishankkeella

3. Matkakosken alueen kehittäminen
-

Toteutus: Tien ja parkkipaikan kunnostus, ympäristön siistiminen, jätehuolto, uimaranta

-

Kyläyhdistykset ja – toimikunnat sekä osakaskunta

-

Toteutetaan hankkeella, hankkeen suunnittelu aloitetaan v. 2014

4. Kesäjuhlien järjestäminen/ Mustasaaren kesäjuhlat uudelleen henkiin

Vojakkala, Raumo, Liakka, Yliliakka, Kourilehto, Kukkola
Mitä kyläalueella on?
-

Edullinen sijainti=> kattava tieverkosto

-

Laaja väestörakenne

Vojakkala:
-

Nuorisoseurantalo ympäristöineen

-

Urheilukenttä ja uimaranta

-

Tornionjoki, kalat, kalastuspaikat, padot, veneenlaskupaikat 3 kpl

-

Muistomerkit

-

Toimiva koulu ja vanhemmat koulurakennukset

-

palveluja; kauppa, posti, pizzeria, polttoainemyynti

-

Luontokohteita ja saaristoa; Oravaisensaari, Sumisaari, koski, erityisen kauniit jokimaisemat

-

Raja, rajan ylinen yhteys ja yhteistyö

-

Vakiintuneet tapahtumat; Lohensoutu, lapsille erityyppisiä tapahtumia eri vuoden aikoina

-

Historian merkkihenkilöitä; Oravainen, Anttooni Hehkonen, Mustaparta
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-

Vanha kyläraitti ja kylämiljöö

Kukkola:
-

Kukkolankoski merkittävä matkailukohde, perinnearvoja ja perinteistä kalastusta pidetään yllä

-

Aktiivinen kylätoiminta

-

Useita perinteisiä kylätapahtumia

-

Rajayhteistyö Ruotsin Kukkolan kanssa

Liakka:
-

Elinkeinotoimintaa

-

Luonnon monimuotoisuus; joki, metsää, arvokkaita maisemia, koski

-

Uimaranta ja veneenlaskupaikka

-

Kylätalo ja lähiliikuntapaikka kylätalon ympäristössä

-

Laajakaistan valokaapelirunkoverkko

Kyläalueen kehittämistoimenpiteet:
1. Pyöräilyreitit ja pyöräilyverkoston saaminen koko Tornion alueelle (7)
2. Kyläympäristöjen kunnostus ja ylläpito ja kyläkaavan saaminen (6)
-

luontaiset rakennuspaikat käyttöön ja maisemanhoitoon panostaminen

3. Esteetön elämyspuisto Vojakkalaan (4)
-

uimaranta, laavu, tulistelupaikat

-

karsinapato/leikkipuisto

-

kolmiomittaustorni

-

Mustaparran laiva

-

Oravaisen vene

-

Frisbee golf-rata

-

urheilukentän kunnostus

4. Kylien tasa-arvoinen kehittäminen; kylien kehittämissuunnitelmasta palvelukylä- ajattelu pois (4)
5. Laajakaista ja kännykkäyhteydet kuntoon (3)
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6. Erilaisten reitistöjen rakentaminen kyläalueelle; latureitit, kanootti- ja veneilyreitit, pyöräilyreitistö
(3)
7. Liikenneturvallisuuden parantaminen Oravaisensaarentien ja Paakkolantien risteysalueilla (noin 1
km:n alue)(2)
8. Lohensoututapahtuman kehittäminen; oheisohjelmaa tapahtumaan mukaan(1 )
-

kalaruokateema

-

kalastusvälineiden esittelyä

-

työnäytöksiä kalaan käsittelyyn ja kalastukseen liittyen

9. Uusien tapahtumien kehittely esim. kansainvälinen nahkiaisrieha (1)
10. Vojakkalan nuorisoseuran talolle työntekijä organisoimaan toimintoja (1)
11. Kylien välisen yhteistyön kehittäminen (1)
12. Kyläkoulun pysyvyys (1)
13. Kylien tanssit/ tanssikalenteri (1)
14. Viemäröinnin loppuun saattaminen(1)
Kyläalueen keskeisimmät kehittämistoimenpiteet vuosille 2014- 2016:
1. Pyöräilyreitit ja pyöräilyreittiverkosto Tornioon
- Toteutus: Tarjotaan ajatusta Tornion kaupungille, teetetään pyöräilykartasto
paikkakohtaiset esittelyt reitistön varrelle sijoittuvista taukopaikoista ja nähtävyyksistä

ja

2. Kyläkaava ja maisemanhoito kyläalueella
- Toteutus: Kaavoitus Tornion kaupungin kautta, maiseman hoitoon voi osallistua kyläläiset
osaksi talkootyönä
3. Esteetön elämyspuisto Vojakkalaan
- Toteutus: toteutetaan hankkeella, hakijana Vojakkalan nuorisoseura, yhteistyökumppaneina
Vojakkalan kyläyhdistys, Tornion invalidit ja Tornion kaupunki
- Tavoitteena pysäyttää matkailijoita ja saada laaja käyttäjäkunta koko Tornion alueelta,
aikataulu vuosina 2013- 2016
4. Kylien tasa-arvoinen kehittäminen; palvelukylä – ajattelu pois kylien kehittämisestä
5. Laajakaista ja matkapuhelinyhteydet kuntoon
- Toteutus: Tornion kaupungin ja kylien kanssa yhteistyönä
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Tornion kylien yhteiset kehittämistoimenpiteet vuosille 2014- 2016
1. Koko Tornion kaupungin kyliä koskevan tontti- ja kiinteistöpörssin kehittäminen, tontti – ja
kiinteistötarjonnan kartoittaminen maaseutualueilla, kohteiden keskitetty markkinointi ja
mahdollinen kyläkaavoitus

2. Kylämaisemien kunnostus ja hoitotöiden järjestäminen yhteistyössä Tornion kaupungin ja
kyläyhdistysten kanssa

3. Toimivat matkapuhelin- ja laajakaistayhteydet koko Tornion alueelle

4. Ulkoilureitistöjen/ latureittiverkoston laajentaminen kyläalueittain, Pyöräilyreittien saaminen koko
Tornion alueelle, venereitin ruoppaus Kaakamo- Laivaniemi- Ala- Raumo – kylien alueelle

5. Lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen koko Tornion maaseutualueella, kiertävän nuorisotyön
malli

6. Tornion haja-asutusalueiden tieolosuhteiden parantaminen ja yksityisteiden peruskunnon ja
ylläpidon avustaminen Tornion kaupungin toimesta

7. Yrittäjyyden tukeminen, nykyisten palvelujen ja elinkeinojen säilyttäminen ja kehittäminen kylissä,
uusien palvelujen ja työpaikkojen luominen maaseutualueille

8. Esteettömyyden kokonaisvaltainen huomioiminen kylien toimintojen kehittämisessä
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Tornion kylien kehittämissuunnitelman toteutus ja seuranta
Tornion kylien kehittämissuunnitelman hyväksyy Tornion kylien neuvosto. Tämän jälkeen Tornion kylien
kehittämissuunnitelma 2014- 2016 toimitetaan Tornion kaupungin päätöksentekijöiden tietoon ja se toimii
osaltaan Tornion kylien neuvoston työkaluna ja toimintasuunnitelmana seuraaville vuosille.
Tornion kylien kehittämissuunnitelman toteutumista seuraa ja valvoo Tornion kylien neuvosto.
Seuranta toteutetaan puolivuosittain, huomioiden seuranta- aikataulussa Tornion kaupungin talousarvion
vuosittaiset suunnitteluajankohdat ja Tornion kaupungin talouden ja toimintojen ns. vuosikello.
Kyläalueita koskevia kehittämistoimenpiteitä voidaan useimmissa tapauksissa toteuttaa hankkeilla.
Hankerahoitusta voidaan hakea paikalliselta Leader- toimintaryhmältä Outokaira tuottamhan ry:ltä,
laajemmissa hankekokonaisuuksissa suoraan Lapin ELY- keskukselta. Tornion kaupungin tilapäislainoitusta
kylien kehittämis- ja investointihankkeille haetaan vuosittaisen tarpeen mukaan, tiedossa olevien uusien
hankesuunnitelmien perusteella.
Kehittämissuunnitelma päivitetään viimeistään tämän suunnitelman päättymisvuonna 2016.
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LIITE 13

TORNIONLAAKSON MAASEUTUPALAVERI 29.8.2012
Luovuuden lähteellä – tulevaisuuden äärellä -ryhmätyö
I Mielenmaisema – paikallisuus – arvot










Pekanpään Poikkilahti, kotiraput, vanhoja rakennuksia, vanha kyläkoulu, maidontuottajatila,
lehmiä, hevosia, luontoa, kauniita maisemia, Tornionjoki, Ruotsi
Tornionjoki, vesi liplattaa veneen alla, Aavasaksan vaara, Ruotsi, joki, metsää, asutusta,
viljelyksiä, matkailijoita
Aavasaksan vaara, puhdasluonto, marjastajat, joki, kalastajat, melojat, peltoja,
maanviljelijöitä
Matkakoski, kosken ääni, elämys, kauniit maisemat, maatalous
Aavasaksan vaara, hieno jokimaisema, tunturimaisema, näkyy ulkomaille, vaikka raja ei
olekaan näkyvissä, näkyy kauas, jonkun verran peltoja, Ruotsin puolella isoja maatiloja,
matkailijoita vähän
Meltosjärvi, puhdasta vettä, kalat, kaunis maisema, kuuluu työn ääniä, muttei häiritsevää
melua, harjumaisema, elämää
Mellavaara, järvet, joki, laajat erämaat, kylät
Aavasaksa, 200-300 ha kaavoittamatonta maisema-aluetta
turistit, hanget, hiljaisuus, rehutornit

II Mitä mielenmaisemassa ei näy, mitä puuttuu, mitä ulkopuolinen ihmettelee?


kylän asukasmäärä pieni ja iäkkäitä paljon, ei ole toiminnassa olevaa kyläkoulua,
kyläkauppaa, kahvilaa
 isännät ja karja puuttuu, turistien vähäinen määrä
 kaavoittamattomuus
 palvelut
 ei naapureita
 vireä maatalous, pienet elinvoimaiset yritykset, jotka jatkojalostaisivat marjoja, kalaa,
maitoa, poronlihaa ym. paikallisia raaka-aineita
 miksi kukaan ei tule myymään mitään, miksi kukaan ei tule varastamaan turistilta mitään
 puhdas ilma, harva liikenne, rajan pinta, asunnoton metsämaisema (pedot – riista), jobbaus
ei ole tunnettu, kummallinen kieli, koristeelliset ikkunanpuitteet
 taloudellista toimintaa, ihmisiä työssä, suuria taajamia, millä ihmiset elävät?
 elämää ei ole kylissä, maalaistaloja paljon tyhjillään ja jopa kyliä, hoitamattomat jokivarret
 puuteollisuutta korpikyliin
 ihmispaljous, monipuolinen yritystoiminta
 uskaltaako liikkua luonnossa, kalastusmahdollisuudet, kieli
 ei ole matkailijoille elämysmatkailua, esim. Tornionjoen ylitys veneellä ja tutustuminen
Ruotsiin
III Outokaira 2020, mitä haluaisi nähdä, ideat ja villit visiot


viihtyisä asuinympäristö, tasapainoiset ihmiset



hiuksia nostattava tullitarkastus elämysmatkailijoille




koululaiset saavat paikallista puolukkasurvosta, perunoita, kalaa yms.
erilaisten hankkeiden tulokset näkyvät maisemassa, lampaat ovat siivonneet ympäristön


















lähiruokamyymälä on avattu Outokairan alueelle
vireää maataloutta, pieniä elinvoimaisia yrityksiä, jotka jatkojalostavat marjoja, kalaa,
maitoa, poronlihaa ym. paikallisia ruoka-aineita, pienyrityskeskus
Ylitornio on edelleen pysynyt omana kuntana, vanhusten hoitoon on löydetty uusia
ratkaisuja
ampumaradalla on kilpailuja
pendoliino kuljettaa turisteja tuntureihin
työperäinen muutto
Ylitorniolle on tullut yrityksiä, jotka ovat työllistäneet ihmisiä ja näin saaneet kunnan
väkiluvun nousuun
toimivia maatiloja, jotka pitävät maaseutualueen asuttuna, matkailuyritykset menestyvät,
tuotteet jalostetaan lähellä, ihmiset viihtyvät
elintarvikealan yrityksiä, oppia muualta esim. Kiuruvesi, kalavesien parempi
hyödyntäminen -> paikallista kalan jatkojalostusta, Aavasaksa muuttunut houkuttelevaksi
turistirysäksi
ideapajoja kylillä, kyläläiset kehittäneet ideoita asiantuntijoiden avustamina, hankkeet pystytään
toteuttamaan heti, rahoitus pelaa siten, ettei tarvitse pelätä pahinta ja toivoa parasta
alkutuotanto maaseudun perustana, kaivostoiminta on tuonut lisää asukkaita alueelle, uusia
pienyrityksiä syntynyt, Aavasaksan lentomäen avajaiset, purjehduskilpailut, urheilutoiminta on
ylipäätään virkeää, jäähalli on monipuolisesti käytössä, urheiluleirit
paluumuuttajat ovat asuttaneet kyliä, kulttuuritoimijat ovat löytäneet mahdollisuudet alueelta, luovan
talouden kukoistus
uusia yhteistyöverkostoja ja sosiaalisia innovaatioita on syntynyt
kaivostoiminta on vireyttänyt positiivisella tavalla aluetta, paikalliset ovat otettu mukaan
suunnitteluun

kaavoitus kunnossa
luomua ja lähiruokaa tuotetaan, paikallisten tuotteiden jalostetusta, kuljetetaan, ostetaan ja
myydään

Aarrekartta -ryhmätyö
















lähiruokaa, paikallista luomuruokaa, metsästys, kalastus, marjastus -> yhteistyötä tuottajien
kesken -> yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä
harrastustoiminta -> uudet verkostot -> naiset ja nuoret mukaan metsästykseen, kalastukseen
kulttuuria ja urheilua -> tapahtumia, yhdessä tekemistä, kilpailuja, musiikki ja nuoret
Leader-toimintaa, osallistumista, sitoutumista ja aktiivisuutta
tietoliikenneyhteydet
perinteet, käsityöt, hoiva, vaihtoehtoja ja luonnonmukaisuutta
luontomatkailu, vesistömatkailu, melonta, kalastus, hevoset, maaseuturomantiikkaa,
vetokoirat, ohjelmapalvelut, opastus, elämykset, Aavasaksan Lappi
rajat ylittävä yhteistyö, kansainvälisyys, sosiaaliset innovaatiot, verkostot
rautatie
energiaa puusta ja tuulesta
kaivostoiminta
perinnerakentaminen
käsityötuotteiden ja perinnetuotteiden, maaseudun tuotteiden ja palvelujen markkinointi
pienyrittäjäyhteisöt, -verkostot
kokeilut, kannustimet, rahoitus
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OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUKSEN PANEELIKESKUSTELU

AIKA: 12.9.2012
PAIKKA: Pellon kunnantalo, valtuustosali

Puheenjohtaja:
Alustaja:
Panelistit:

Hilma Heikkinen
Anne Anttila
Petri Leinonen, puheenjohtaja
Jouni Ollikkala, hallituksen jäsen

Alustusteemat:

Kylien kehittäminen Outokairassa
Yrittäjyyden edistäminen Outokairan Otollisella mallilla
Yrittäjyydestä kiinnostuneiden naisten aktivointi yrittäjyyteen, Satua ja
saippuaa malli
Muut toimenpiteet yrittäjyyden aktivoinnissa
Tulevaisuuden yrityshankkeiden toimialat
Tulevaisuuden energiaratkaisut
Nuoret

Kylien kehittäminen Outokairassa
·
·
·

kylien aktivointi, pesämuna, työpanos -> näkyvää
tarjolla tukea, kylien yhteiset kattohankkeet
yhteiset tapaamiset -> Outokairan ”pakottamana”

Mitä voisi olla kylissä 2020?
·
·
·
·
·
·
·
·
·

kv-tapahtumat matkailijoille
kaivokset tuovat muutoksia
cityvihreää viljelyä
sosiaalisten verkostojen luominen
markkinointia yhdessä
kylät haluttuja asuinpaikkoja -> vahvistavat kyläkeskuksia
kunta-kylä -yhteistyö
samaan hiilen puhaltaminen
positiivista pöhinää

Kylien kehittämisessä hankkeiden (Meän kylät) työpanos on onnistuneesti aktivoinut kyliä
toimimaan ja kehittymään. Tukea on ollut tarjolla ja sitä on hyödynnetty. Kylien välisessä
yhteistyössä on kuitenkin edelleen puutteita ja sen eteen on tehtävä tulevaisuudessa työtä.
Tietoisuus toisista, yhteistyö ja yhteinen toiminta sekä toisilta oppiminen ovat toimivan
kyläverkoston rakentumisessa avainasemassa. Tähän on syytä panostaa myös ensi ohjelmakaudella.
Yhteistyötä olisi hyvä tehdä esimerkiksi kylien markkinoinnissa ja uusien asukkaiden
houkuttelemisessa alueelle ja kylille. Kylä-kunta -yhteistyön vahvistaminen muun muassa
kaavoitusasioissa on myös tärkeää. Yhteisöllisyys ja yhteen hiileen puhaltaminen ovat korostuneet.

Yrittäjyys
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Outokairan Otollinen malli pitää siirtää normaalielämään
Satua ja saippuaa
o hurmosta, jatkuvaa?
o joukkohurmos
ihmiset löytäisivät meidät, mitä tehtäisiin?
missä on porukkaa, joka ottaa meidän täkyjä kiinni?
o väestötappioaluetta
è väki vanhenee, jää eläkkeelle
è kaikki häipyvät
perusvalmius ”luonnonalaan”
kuntien palvelustrategiat – ”lumitöistä lääkkeiden jakeluun”, hyvinvointi on sidoksissa
julkiseen hallintoon
mitkä toimialat, joissa maaseutu ei ole kohtuuton haitta?
matkailun infrat kylissä -> ei ole, kuka tekee bisnestä, kylätmkunnat eivät tee bisnestä
ihmiset hakevat pieniä paikkoja, 60-100 toimii, 30 ei toimi, pitää olla tarpeeksi kokoa, että
voi palkata väkeä
è persoonalliset ohjelmapalvelut
mikroyritysverkostot, toimiiko?
è pieniä yrityksiä pitää paisuttaa
kun matkailijoita saadaan -> tarvitaan uusia palveluja, kuka on valmis tuottamaan?
metsästysmatkailu -> myyjä tarvitsee volyymia
è miten saataisiin kokoava voima? iso on kaunista
è metsästysseura, voisi ottaa matkailijoita, mutta jonkun pitäisi
markkinoida, hommata matkailijoita
lintubongarit, pyhiinvaeltajat yms., yhteistyökumppanit
segmenttimarkkinointi, siivuja pitää olla paljon
vip-matkailijat, luksussorsastus yms. -> myös vaihtoehto luksukselle
metsästysseurojen yhteistyö? kuntayhteistyö lähinnä, alueiden välinen yhteistyö vähäistä

Outokairan uudenlainen / erilainen malli yrittäjyyden vahvistamisessa ja tukemisessa on
varteenotettava malli siirrettäväksi osaksi kuntien perustoimintaa. Ylitorniolla ja Pellossa mallia
sovelletaankin jo ja se on osoitus siitä, että se mallia ei kannata heittää menemään vain päinvastoin
sitä on syytä edelleen kehittää ja vahvistaa.
è resurssikeskus
Naisyrittäjyyden tukeminen on ollut Outokairassa tähän asti painopisteenä. Ellit joukkohurmoksesta saatu kokemus ja sen edelleen hyödyntäminen sekä Outokaira-kunta yhteistyön tiivistäminen ovat tulevaisuudessa tehtävinä.
Outokairan rooli on luontaisesti yrittäjienalkujen löytäjä, kannustaja ja innostaja, mutta edelleen
kehitettävää on tunnettavuuden osalta. Outokaira on tehtävä tunnetuksi ihmisille, yrittäjille ja
yhteisöille. Lisäksi on mietittävä toimialoja, joihin erityisesti olisi syytä panostaa. Huomio on
kiinnitettävä uusiin toimialoihin, joihin maaseudulla olisi syytä tarttua. Lisäksi olisi kiinnitettävä
huomiota monimuotoisten sosiaalisten verkostojen muodostumiseen ja niiden muodostumista
edesauttaviin toimiin. Pienet matkailualan yrittäjät, kylät ja järjestöt olisi saatava puhaltamaan
yhteen hiileen. Kylämatkailu ja pienet paikat ovat edelleen nouseva trendi.

Tarvitaan siis tekijöitä. Työvoimahallinnon toteuttaman selvityksen pohjalta voisi lähteä liikkeelle
ja tavoittaa olemassa olevat mikroyritykset. Seuraava askel voisi olla niin sanotun vetoyrityksen ja
mikroyritysten yhteistyön rakentaminen ja koko verkoston toimimaan saaminen. Yksittäisten
mikroyritysten osalta kokoavana voimana voisi olla koulutushanke, jossa on panostettu tuotannon ja
markkinoinnin kehittämiseen. Yritysten ja yrittäjien olisi löydettävä toisensa, toistensa vahvuudet ja
ymmärrettävä tekemisen kautta se, että yhdessä on mahdollista olla enemmän. Yhteisten
ponnistelujen ja tekemisen kautta yhteistyöstä on mahdollista tulla osa arkipäiväistä toimintaa.
Olemassa olevien matkailuyritysten lisäksi tarvitaan uusia tekijöitä, joita on mahdollista löytää
erilaisten harrastusjärjestöjen ja -seurojen keskuudesta, kuten esimerkiksi metsästysseuroista. Osalla
seuroista on tilat valmiina, joten tarve on ennen kaikkea markkinoinnille sekä organisaattorille tai
palveluintegraattorille, joka yhdistää toimijat. Tarvitaan myös uudenlaisia ja uskaliaita kokeiluja,
kuten esim. pyhiinvaellusmatkat tai lintubongausretket, jotta saadaan sesonki venymään.
Kansainvälisen yhteistyön lisäksi tarvitaan kansallista yhteistyötä ja opintomatkoja, esim.
hirviseuravaihdot.
Yrittäjyydessä painotus voisi olla nuorissa ja erityisesti nuorissa naisyrittäjissä.
è ”kollit tulevat kyllä perässä”
è sosiaalinen media hyödyksi
Nuoret
·
·
·
·
·
·
·
·

Jussibussi
sosiaalinen media
Tornio ja kylät yhteistyö
ikäluokat ovat pieniä ja koulutusmahdollisuudet rajatut
virtuaalikalastus, harrastukset, kansainvälisyys
eurocamp tai vastaavat leirit nuorille
nuoret identifioituvat harrastusten kautta
miten nuoret löytyvät? -> harrastus + verkostot + sosiaalinen media

Nuorien aktivoinnissa ja mukaan saamisessa tarvitaan uudenlaista intoa. Tornion
harrastusmahdollisuudet sekä Pellon ja Ylitornion keskittymät kokoavat ”lössit”.
è Outokaira nettiin haravoimaan nuoria
Kokeilukulttuuri -> propellihatuille kiinnitettyä rahaa
Bioenergian osalta avointa mieltä -> energiapaju
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TULEVAISUUSVIESTISEINÄ
Tulevaisuusviestiseinä -tehtävä on toteutettu Meän kylät menossa maailmalla – ja maailman menossa hankkeen järjestämän Sallan kyläreitti -tutustumismatkan aikana.
Asioita, joita ihmiset toivovat vuoteen 2020 mennessä olevan ja tehtävän kylissä – Outokaira 2020.
Kylien kehittäminen
Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kylä




liikuntaesteetön rakentaminen
kuulo- ja näkövammaisten sekä liikuntarajoitteisten maaseutu
erityisryhmien liikuntamahdollisuudet ja luontoelämykset

Ympäristön siisteys ja kylämaisema










kyläympäristön puhtaanapito
urheilukentän korjaus
liikuntapaikkojen kunnostus
kylämaiseman hoito ja kunnostus
tienpientareiden kukkien suojelu
kyläteiden ja raittien pientareiden raivaus
kylän vesistöjen kunnostaminen, rantojen raivaus ja ruoppaus
kylien ulkoasun kohentaminen
vanhojen rakennusten kunnostaminen

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

















kylän yhteiset juhlat
kylätoimikuntien ja metsästysseurojen yhteistoimintaa ja yhteisiltoja
perinnepäivä tai viikonloppu eri kylien hankkeena, kukin kylä toteuttaa yhden teeman, esim. saippuan valmistus, kasveilla värjääminen, ryski, saunavihtojen ja luutien tekeminen, risu- ja pajukurssi
uusien kyläläisten tervetulotoivotukset
yksinäisten ihmisten auttaminen
tietoa kyliin kaupunginosien yhteisistä tilaisuuksista
”me” -henki yhdistää
kateellisuus on kaikonnut ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen
kylien yhteiset lauluillat
kylien välistä yhteistyötä
vanhusten auttaminen talkootyönä, esim. polttopuutalkoot
kylätien varrella olevien asukkaiden yhteinen tapaaminen, kahvittelu – tullaan tutuksi
kyläsauna yhteiseen käyttöön
perhe vuodessa kylälle
kylähistorian kirjoittaminen tai päivitys ja täydentäminen, vanhojen ihmisten haastattelut
TV-sarja kylistä
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Palvelut, yrittäjyys










koulut säilytettävä maalaiskylissä
kauppa-auto, olisi monelle vanhukselle tarpeellinen
kyläkahvila
kyläkaupat kunniaan
kyläpiikoja ja -renkejä vanhusten avuksi
kylätalot kylien palvelupisteenä -> erilaiset pienyrittäjät tilojen vuokraajina, monitoimitalot
osa kyläkouluista otetaan uudestaan opetuskäyttöön
paikallisjuna liikennöi, aktiivinen junayhteys Kemistä Kolariin, bussivuoroja ja julkinen liikenne
toimiva
luovien alojen yritysryppäitä

Matkailu















kyläreitit, matkailijoille ja paikallisille
kyläreittilehti, jokaiseen kuntaan omat, joissa kylät esittelevät omaa toimintaansa ja käyntikohteita
kylämuseo, vanhat työkalut talteen
vanhojen talojen kylämuseoita
kyliin järjestetään opastettuja kyläretkiä ja kyläkierroksia turisteille kielitaitoisten oppaiden johdolla
lintutorneja, laavuja ja kotia
pyörätie Tornionjoen koko matkalle
Tengeliöjoen pato on purettu ja lohta on Lohijärvessä
oppaita ryhmille
pienyrittäjyyttä, majoitustoimintaa ja ruokapalveluja
markkinoinnin laajentaminen, esitteitä, infotauluja, nettisivuja, kylien verkosto
luontomatkailua -> kylissä järjestetään opastettuja luontoretkiä, reitistöjä hoidetaan ja markkinoidaan tehokkaasti
matkailijoiden määrä on kolminkertaistunut
Ylitorniolla on kultateemainen luksuskylpylähotelli

Nuoret





nuoret kylätoiminnassa mukana
nuorille retkiä luontoon, rastitehtäviä luonnosta
nuorisoiltoja koululaisille, iltapäivienviettoa kaiken ikäisille
Leader-toiminta tutuksi koululaisille, vierailuja kouluille

Aavasaksan lentomäessä järjestetään ensimmäiset MM-lentomäkikisat
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Lapin innovaatioleiri Tunturi-Lapissa / RYHMÄ 5
DB – Do and Breakfast
Hotelli Jeris, Muonio | 19.10.2013
”DB, Do & Breakfast, on matkailutuote- ja palvelukonsepti, joka avaa ikkunan tavalliseen ja aitoon arkeen –
matkailijoille suuri elämys. Esimerkkinä tuote- ja palvelukokonaisuudesta ryhmä esitteli Tornionjokilaakson
alueen eli Väylänvarren, jonka matkalla on paikallisten tuottamaa kulttuuria, ruokaa, tapahtumia sekä
tavallisen avartavia arkiaskareita. Mukanaolijat vetävät lipun salkoon fyysisesti ja virtuaalisesti. Lappi ei
tarjoa enää vain sitä itsestään selvintä massamatkailua vaan monta Lappia, joka on jokaiselle ainutlaatuinen
ja -kertainen. Itse tekemällä matkailijalle syntyy myös läheisimmät elämykset. Raati nautti ryhmän
kuuntelemisesta jo ensimmäisenä päivänä, jolloin ideat lähtivät lentoon. Tuote- ja palvelukonsepti vaatii vielä
kirkastamista, mutta aihioita löytyy. Lappilaisen aidon kulttuurin tuominen lähelle matkailijaa on tärkeää.
Paikalliset tarinat unohtuvat helposti ja niissä on paljon käyttämätöntä voimavaraa.”

MISTÄ ON KYSE?
Monet Lapit tarjoavat pieniä kohteita ja suuria elämyksiä ”Do and Breakfast” eli DB-konseptilla. Joulupukki
on jo passé – nyt friskaannuthan kylttyyrista!
MIKSI IDEA KANNATTAA KUUNNELLA?
Kyseessä on täysin uudenlainen Lapin profiloituminen: Tuotamme uusissa Lapeissa yksilöityjä
kulttuurielämyksiä. Näin pienyrittäjillä on mahdollisuus osa-aikaiseen ja kausiluonteiseen työhön aitojen
kylttyyripalveluiden tarjoajana. Toiminta aktivoi kyliä ja tuo niihin hyvinvointia.
MITÄ ONGELMIA TEEMASSA ON ESIINTYNYT?
Logistiikkaa ei ole kehitetty niin, että Lapin kaikki kylät olisivat kaikkien saavutettavissa. Paikallisesti ei
nähdä riittävän hyvin oman lähiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia – eihän se kannata!! Oman lisänsä
tuovat kieliongelmat.
MITEN ONGELMAT RATKAISTAAN?
DB -riksat matkailijoiden kulkuneuvoin! Apuna ovat verkkoyhteydet ja palvelusivusto paikkatietoa
hyödyntäen. Matkailijoilla ja palveluntarjoajilla on suora kontakti, ei väliportaita. Palvelukonsepti avaa
ikkunan tavalliseen ja aitoon arkeen, mikä on matkailijoille suuri elämys. Ratkaisu tuo
lisäansiomahdollisuuksia Lapin yrittäjille ja kylille. Konseptiin kuuluvat kääntäjät, jotka ovat apuna
kieliongelmiin.
MITÄ HYÖTYÄ RATKAISUSTA ON?
Monet Lapit tuottavat hyvinvointia kyläläisille ja kylästelijöille. Lapit kansainvälistyvät ja Lapin kyliin
saadaan lisää asukkaita ja yrittäjiä. Konsepti tuottaa lisäansiomahdollisuuksia monialaisille yrittäjille ja
kyläläisille ja samalla paluumuutto alueelle kasvaa. Lappeihin luodaan monialaisia kulttuurityöpaikkoja.
Hyötyinä ovat myös paikallisuuden, oman identiteetin ja ihmisläheisyyden korostuminen. Tarjotaan myös
vaihtoehtoja joulupukille!
MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?
Kehitetään toimiva tietokoneapplikaatio ja sisältöä pilvipalveluun. Kylien palvelut kartoitetaan ja
koulutetaan toimijat – luodaan verkostot. Tämän jälkeen aloitetaan DB-konseptin lanseeraus
talvifestivaalilla Muodoslompolossa joulukuussa 2013.
Laitetaan lappilaiset kylät töihin!
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MEÄN KYLÄT MENOSSA MAAILMALLAJA MAAILMAN MENOSSA
ELI MEÄN KYLÄT KAKKONEN

28.4.2014

YHTEENVETO HANKKEEN JÄRJESTÄMISTÄ KYLÄTALOJEN TYÖPAJOISTA
Työpajat toteutti Elina Stoor Ilme Innorooms Innovaatiotoimistosta.

Kylätalojen kokoava työpaja 1 - Etelä-Portimojärven kylätalo 9.11.2013
Mukana oli osallistujia Mellajärven, Kantomaanpään, Etelä- Portimojärven, Meltosjärven,
Pessalompolon, Kantojärven ja Liakan kylistä. Yhteensä 15 henkeä.
Teemana kyläkirjan tekeminen kylittäin ja nykypäivän trendien hyödyntäminen kylissä.
Ohjeistus kyläkirjan sisällöstä:
Historiaa:
1. Merkittävimmät asiat kylän historiassa?
2. Merkittävimmät tapahtumat kylätalon historiassa?
3. Kirjatkaa, ketkä ovat olleet vaikuttavimmat henkilöt tapahtumien kulkuun?
4. Kuvailkaa tapahtumien tunnelmia, henkilöitä jne.
Kirjatkaa jokainen kohta 3-4 lauseella.
Kyläkirjan etusivulle kuva kylätalosta.
Merkitkää aikajanalle merkittävimmät tapahtumat ja vuosiluvut kylältä.
Menneestä nykyhetkeen:
1. Mitkä tapahtumat vaikuttavat vielä tähän päivään?
2. Mitä tapahtumia voidaan tuoda/ mukailla tähän päivään?
3. Pyydä historian tarinoita kylän sukujen vanhimmilta.
4. Tapahtumia tähän päivään historiasta esim. aiemmin ollut kyläkauppaan 17 km =>
tapahtuma nykypäivään ” kauppareissumarathon”
Nykyhään:
1. Millaista osaamista kylätalon toimijoissa on?
2. Millaisista ikäryhmistä toimijat koostuvat?
3. Millaista porukkaa toiminnassa käy ns. kuluttajina?
4. Mikä on meidän kylämme erikoisuus?
Yhteisöllisyys:
Kaupungissa on häviämässä yhteisöllisyys, kylissä sitä vielä on.
Yhteisöllisyyden muutos nähtävissä=> osallistutaan väljempiin yhteisöllisiin tempauksiin, kuten
Ravintolapäivä, siivouspäivä, Pop Up- kaupat, näitä voisi toteuttaa myös kylätaloilla raikkaina,
uusina tuulahduksina.
Ravintolapäivä ja siivouspäivä järjestetään valtakunnallisesti kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja
keväällä, info ja kaikki mukaan ilmoittautuneet löytyvät facebookista ja googlemapista.

-

Ravintolapäivä kylätalolla
Siivouspäivä, Kirppispäivä kylätalolla
Askartelupäivä kylätalolla; Tule ja opeta muillekin ja tehemmä yhdessä tai duunaa vanhasta
uutta kierrätysteemalla järjestettynä
Voisivat olla tapahtumia, joilla saisi uutta väkeä mukaan
Pop Up- kauppa => tuotteita vähän, laatua paljon, kauppa viedään lyhyeksi aikaa (1 viikko2 kk) johonkin, mihin se ei normaalisti kuulu

Miten voisimme tuoda kaupungin palveluja maaseudulle ja saada kaupunkilaiset maaseudulle:
- elokuvateatteri kylälle toteutettuna tai elokuvaillat esim. DVD:ltä esitettynä
- kirjasto kylälle, voi olla myös erikoistunut johonkin tiettyyn teemaan kirjallisuudessa
- konsertteja ja festivaaleja
- Tanssifestivaalit useamman kylän
- kirppistapahtumat kylätalolla
- baari ja karaokeillat
- juoksutapahtuma
- erämaatanssit
- jääkiekkoa luonnon jäällä
- eukonkanto suolla
- suunnistustapahtumat ja geokätköilyä
- maastopyöräilyreittejä ja- tapahtumia
- maastoratsastusreittejä ja -tapahtumia
- Joulun avaus metsässä
- Kylätalo välillä nuorisotaloksi
- värikuulapyssyalueet
- pakettiautomaatit maaseudulle
- curling- tapahtumat
- Minigolfkentät ja pelitapahtumat
- Kiertävä pingispöytä
- Nettikahvila kylätalolle; myös nuorille
- Pizzeriaillat kylätalolla
- frisbeegolfradat kylille
- Koirapuisto ja koiriin liittyvät aktiviteetit kylille
- kaupunkisuunnistuksen sijaan maaseutusuunnistus
- Puistoshakki; pihashakki kylätalolle
- Kuvataidenäyttelyjen järjestäminen kylätalolla
- Paikallisten kirjailijoiden esille tuonti=> kirjallisuusluennot kylillä
- Seikkailukeskus ja/tai luontokeskus kylätalolle
- retkiluistelun järjestäminen
- Metsäsuksispintti
- Hiljentymiskeskus, retriittipaikat kylällä
- Taiteilijaresidenssejä autiotaloista tai osittain käytössä olevista loma-asunnoista
- Lumenveistokursseja kylätalolle
- Koululaiset kylälle tutustumaan reitteihin, marjastamaan ja sienestämään
- Koululaiset kylätalolle: Maatilan eläimiä paikalle, makkaranpaistoa laavulla, perinteistä
maalaisruokaa
- Meän kielen käytön edistäminen ja säilyttäminen, Meän kielen kurssit kylätalolle
- Kutsutaan kylätapahtumiin entiset kyläläiset

Kylätalojen kokoava työpaja 2 - Kantomaanpään kylätalo 30.11.2013
Mukana oli osallistujia Kantomaanpään, Meltosjärven, Lohijärven, Etelä- Portimojärven,
Kantojärven ja Liakan kylistä. Yhteensä 14 henkeä.
Teemana erikoinen, toisista erottuva kylä:
Mikä tulevaisuudessa, vuonna 2018 on kylämme erikoisuus?
-

Kansainvälinen Manga/ Hetaliakeskus ( Etelä- Portimojärvi )
Kylämatkailun järjestämistä Maupertuisin retkikunnan – teeman pohjalta (EteläPortimojärvi)
Kansainvälinen residenssi ( Kantomaanpää)
Perhokalastuskilpailut Luonionkoskella Tengeliönjoella ( Kantomaanpää)
Kylämatkailukeskus, kansainvälinen eräkeskus ( Kantojärvi )
Vanhan sukutalon, Oukan talon esille tuominen perinnekohteena (Kantojärvi)
Melontareitti kylän läpi Liakanjokea pitkin, kylätalo taukopaikkana ( Liakka)
Patikointireitti vanhaa kauppareittiä pitkin (Meltosjärvi- Lohijärvi - Mellajärvi)
Kyläkoulutuskeskus/ palvelutalo entisestä kyläkoulusta ( Meltosjärvi)
Kylätalosta monitoimitalo; sopimuksellisuus palvelujen järjestämiseksi esim.
ryhmäperhepäiväkoti, ruokahuolto, pelastusrinki
Luontoretkien järjestäminen kyläläisten toimesta, teemoina; kalastus, sienestys, marjastus,
patikointi eri luontokohteissa esim. lähialueen lintutornille

Miten se rahoitetaan, uusia konsteja rahoituksen järjestämiseen?
-

Catering-toimintaa
Eläinten, koirien ja kissojen päiväkodit
Messujen järjestäminen; messupaikkojen myynti sekä lippujen myynti messuille
Perinteisten jouluruokien valmistaminen ja myynti tai perinteisen kotiruuan, esim. erilaisten
laatikoiden valmistaminen ja myynti
Auton renkaiden vaihto kylätalolla
Pyramidimarkkinoiden ( verkostomarkkinoiden) noutopiste
Luomu- ja lähiruokatukkuritoimintaa kylälle
Elämyksiä vaihtoehtomatkailijoille; erilaiset majoituspaikat, lähellä ihmisten arkea,
kausimotellit kylälle
Ilmoittaudutaan tuotetestaajaksi, niistä saa monesti korvauksen
Nettisivuille mainosbannereita
Tehdään kylätuote, jota myydään eri tilaisuuksissa ja kylässä vieraileville

Erottuvien kylien myy(tä)vät palvelut – Työpaja 8.2.2014 Liakan kylätalo
Työpajassa ideoidut palvelut kylille:
Hyvinvointipalveluja kylätalolla tai vastaavassa kokoontumispaikassa:
 Terveyspalveluita
 Hierontapalvelut
 Ystäväpalvelut
 Vierailut vanhusten luona, kyläyhdistys yhteystahona
 Hyvinvointipäivä; esim. hiusten leikkaus, verenpaineen mittaus, jalkahoidot kylätalolla
 Porinakerho

Majoitus- ja ruokailupalveluja:
 Kesäkahvila
 Teemakahvilat
 Ravintolapäivä
 Maupertuis- ruokailun järjestäminen kylällä
 Majoituspalvelut kylällä eri kohteissa
 kylätalot ja autiotalot käyttöön
 Markkinointi ja isojen ryhmien majoitus yhteistyössä alueen majoitusyrittäjien
kanssa
 Lintubongareille majoitus - ja aamiaispalvelu
 Tarjotaan perinteisiin liikuntalajeihimme opastusta turisteille => esim. potkukelkkailu ja
hiihtäminen voivat olla turisteille eksoottisia lajeja
Liikuntapalveluja:
 Liikuntapalveluja kylälle
 Liikuntapaikkoja sisälle ja ulos
 Jumppaa eläkeläisille
 Umpihankihiihto
 Liikuntaohjauspäiviä, lajikokeiluja ja opastusta eri lajeihin
 Kuntotestauspalvelut/ testipäivät
Retkiä ja palveluja reitistöillä:
 Opastetut retket reitistöjä hyödyntäen tai Maupertuis- retkikunnan reitille tutustuen
 Maastopyöräily- juoksu- hiihto- reitistön rakentaminen
 Vaellusretki Kaakamavaaraan ja ruokailu paikan päällä Maupertuis- teemaan liittyen
 Kuutamohiihto
 Palvelujen järjestäminen reitistöille
 Tavallisille kuntalaisille ja etenkin kaupungin keskustassa asuville, tutustumiskierrokset
Tornion kyliin

Muuta:
 Kylätalon viihtyisyyden kehittäminen
 Hiekoituspalvelut
 Kiertävä tanssilava
 Siirrettävä kotaravintola

Mieleen jääneissä kyläkohteissa, nousivat tärkeimmiksi asioiksi:
- Aitous
- Oman alueen perinteiden säilyttäminen ja korostaminen
- Luonto aidoimmillaan; puhdas vesi, ilma ja maaperä, luontokohteet, hiljaisuuden
korostuminen, vuoden aikojen selvät vaihtelut
- Miellyttävä, jokaisen asiakkaan huomioiva ja kiireetön palvelu
- Persoonalliset ja mielenkiintoiset henkilöt, joilta sai kuulla kylän historiaa ja paikallisia
tarinoita
- Saattoikin todeta, että hyvästä palvelusta tulee vielä tulevaisuuden valttikortti ja
kilpailutekijä

-
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Haettava rahoitus

Hankkeet
Toimintakustannukset
Aktivointikustannukset
Toimintaraha yhteensä
YHTEENSÄ

Meän Outokaira 2014-2020

EU
Valtio
42 %
38 %
1 675 329,60 1 515 774,40
83 766,48
75 788,72
335 065,92 303 154,88
418 832,40 378 943,60
2 094 162,00 1 894 718,00

Kuntarahan jakaantuminen:
Tornio
Ylitornio
Pello

Kunta
20 %
797 776,00
39 888,80
159 555,20
199 444,00
997 220,00

KokonaisJulkinen
Yksityinen
rahoitus
rahoitus yht.
35 %
kok.rahoit.
3 988 880,00 2 684 823,08 6 673 703,08
199 444,00
0,00 199 444,00
797 776,00
0,00 797 776,00
997 220,00
0,00 997 220,00
4 986 100,00 2 684 823,08 7 670 923,08

44 %
30 %
26 %

438 776,80
299 166,00
259 277,20
997 220,00
Kunnat ovat sitoutuneet yllä mainittuihin rahoitusosuuksiin

Strategia toteuttaa pääosin EU:n prioriteettia 6 sekä pienessä määrin myös prioriteetteja 1, 3 ja 5.
Maaseudun kehittämisen prioriteetit ovat:
1. Osaamisen ja innovaatioiden edistäminen
3. Elintarvikeketjun organisoitumisen ja maatalouden riskienhallinnan edistäminen
5. Luonnonvarojen tehokkaan käytön sekä vähähiiliseen ja ilmastoa säästävään talouteen siirtymisen
edistäminen maatalous-, elintarvike- ja metsäsektoreilla
6. Sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen maaseutualueilla

Arvio julkisen rahoituksen jakaantumisesta painopisteittäin:
Ruoka
5%
Uusiutuva energia
3%
Paikallinen kulttuuri ja elinkeinot
57 %
Kädentaidot ja taide
15 %
Toimintaraha
20 %

Arvio julkisen hankerahoituksen jakaantumista:
Hankerahoitus (julkinen rahoitus)
3 988 880,00
Yritysrahoitus
Yleishyödyliset investoinnit
Yleishyödylliset kehittämiset
* sisältäen kv- ja alueiden välisen

23 %
29 %
48 %

julkinen
917 442,40
1 156 775,20
1 914 662,40

100 %

3 988 880,00

Arvio kokonaisrahoituksen jakaantumisesta:
EU
Valtio
Kunta
Julkinen yht.
Yrityshankkeet
385 325,81 348 628,11 183 488,48
917 442,40
Yleishyöd. investoinnit
485 845,58 439 574,58 231 355,04 1 156 775,20
Yleishyöd. kehittäminen
804 158,21 727 571,71 382 932,48 1 914 662,40
1 675 329,60 1 515 774,40 797 776,00 3 988 880,00
Toimintaraha
418 832,40 378 943,60 199 444,00
997 220,00
Yhteensä
2 094 162,00 1 894 718,00 997 220,00 4 986 100,00

Yksityinen
1 703 821,60
771 183,47
209 818,02
2 684 823,08
0,00
2 684 823,08

Kok.rahoitus
2 621 264,00
1 927 958,67
2 124 480,42
6 673 703,08
997 220,00
7 670 923,08

