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Hankkeen perustiedot 

 
Toteuttaja:   Leader Pohjoisin Lappi ry 
 
Hankkeen nimi:  Hyvinvointia Pohjoisen kyliin -teemahankkeet 

Investointitoimenpiteet, hankenumero 157861  
Kehittämistoimenpiteet, hankenumero 157843 

 
 
Toteutusaika: 2.2.2021–31.12.2022 
 

Yhteenveto hankkeesta 
 
Leader Pohjoisin Lappi ry:n on maaseudun kehittämisyhdistys, joka rahoittaa Peloton Pohjoisin 
2014–2020-strategian mukaisia hankkeita toiminta-alueellaan, johon kuuluvat Utsjoki, Inari, 
Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Kemijärvi ja Salla. Yhdistys voi hallinnoida myös omia 
hankkeita edistääkseen painopisteiden toteutumista. Strategiassa on neljä painopistettä, jotka 
ovat elämisen edellytykset, nuoret, saamelainen paikallinen kehittäminen ja yrittäjyys.  
 
Elämisen edellytykset -painopiste liittyy tiiviisti alueen asukkaiden päivittäiseen arkeen ja 
hyvinvointiin. Painopisteen mukaisina hankkeina on rahoitettu aktiivisille kyläyhdistyksille 
lähipalveluita, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisääviä hankkeita. Isohkojen kylätalohankkeiden 
lisäksi on rahoitettu kylän yhteisöllisyyteen ja hyvinvointiin liittyviä pienempiä investointeja, kuten 
laavuja ja ulkokuntosaleja. Hankkeilla on saatu kyliin yhdessä tekemistä mm. talkoiden muodossa ja 
hyvinvointia yhteisöllisyyden myötä. Alkuvuonna 2020 alkaneen Covid -pandemian vuoksi kylä- ja 
harrastustoiminta sekä kylästelykulttuuri, ovat lähes kokonaan hiipuneet. Tilanne vaikutti erityisesti 
ikääntyneiden kyläläisten ja lasten ja nuorten arkeen ja heikensi heidän hyvinvointiaan mm. lisäten 
yksinäisyyttä. 
 
Teemahankkeen tavoitteena oli rahoittaa pieniä paikallistasolta nousevia investointi- ja 
kehittämishankkeita, joilla pyritään parantamaan yhteisön hyvinvointia ja viihtyvyyttä, lisätä 
sosiaalista pääomaa ja asiantuntijoiden sekä osaajien käyttöä kylien ja asukkaiden hyvinvoinnin 
lisäämisessä ja alueen kehittämisessä. Toimenpiteillä haluttiin etsiä uusia tapoja ja ratkaisuja, joilla 
piristetään alueen asukkaiden arkea poikkeusolojen tuoman sietämättömän tilanteen takia. 
Laajempana tavoitteena on lisätä myös muualta muuttavien uudisasukkaiden viihtyvyyttä kylissä ja 
mahdollistaa heidän osaamisensa hyödyntäminen kylien kehittämistyössä.  
 
Teemahankkeessa pyrittiin aktivoimaan Leader-tukien hakuun myös uusia hakijoita. 
Teemahankkeeseen haettiin julkisella haulla kustannusarvioltaan 1 000 €-10 000 € toimenpiteitä. 
Rahoitettavat toimenpiteet valittiin valintakriteerien perusteella.  Rahoitettavien toimenpiteiden 
valinnassa kiinnitettiin huomiota jatkuvuuteen ja pysyvyyteen sekä painotettiin uusia hakijoita.  
 
Teemahankkeessa toteutettiin 10 investointitoimenpidettä ja 5 kehittämistoimenpidettä. 
Toimenpiteiden hakijat olivat rekisteröityneitä yhdistyksiä, joista kolme oli uutta hakijaa (eivät 
aiemmin toteuttaneet Leader-hanketta).  
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Hyvinvointia pohjoisen kyliin -teemahankkeella tehtiin Näätämöön leikkikenttä, Nuorgamiin 
minigolfrata ja Ahvenselkään laavu. Joutsijärvellä ja Oinaalla parannettiin kokoontumistilojen 
ulkoalueita ja Utsjoen kirkkotuvilla parannettiin Ulriikan polun käytettävyyttä laavun ja muiden 
rakenteiden avulla. Luusuan kylätalon pihaan tehtiin grillitupa ja ikäihmisten tarpeisiin soveltuvia 
ulkoliikuntavälineitä, Madetkoskelle rakennettiin laituri sekä Sallan Kelloselkään ja Tapionniemeen 
hankittiin välineistöä liikunnan mahdollistamiseksi. Kehittämistoimenpiteitä toteutui neljä yhden 
hankkeen peruunnuttua toteutusvaiheessa. Joutsijärvellä pilotoitiin asukastupatoimintaa 
ikäihmisille, Riipissä pilotoitiin Sodankylän järvikylien lapsi- ja nuorisotoimintaa ja Utsjoella 
toteutettiin kamarimusiikkiorkesterin konsertti. Sallassa tarjottiin lapsille ja nuorille mahdollisuus 
tutustua erilaisiin harrastuksiin harrastusbussitoiminnan avulla.  
 
Hankkeiden avulla parantuneista palveluista hyötyvän maaseutuväestön määrä on 2 355 henkilöä. 
 

Hankkeen tavoitteet 
 
Tavoitteena oli rahoittaa pieniä paikallistasolta nousevia investointi- ja kehittämishankkeita, joilla 
pyritään parantamaan yhteisön hyvinvointia ja viihtyvyyttä, lisätä sosiaalista pääomaa ja 
asiantuntijoiden sekä osaajien käyttöä kylien ja asukkaiden hyvinvoinnin kehittämisessä.  
 
Hanke toteuttaa Peloton pohjoisin -strategiassa Elämisen edellytykset -painopistettä lisäten 
maaseudun asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Hankkeessa painotettiin myös Nuorten 
painopisteen toteutumista. Strategian keinoista hanke toteuttaa yhteisöllisyyttä, kokeiluja ja 
rohkeutta sekä osaamisen ja asiantuntijuuden lisäämistä alueella.  
 
Teemahankkeen konkreettiset tavoitteet 

• 10 kappaletta hyvinvointia ja viihtyvyyttä tukevaa investointihanketta, rakentaminen, kone- 

ja laite (ei kylätaloremontteja) 

• 10 kappaletta hyvinvointia ja viihtyvyyttä tukevaa kehittämishanketta, asiantuntijoiden ja 

osaajien käyttö (ei ostosmatkoja) 

Välillisenä tavoitteena oli lisätä myös muualta muuttavien uudisasukkaiden viihtyvyyttä kylissä ja 
mahdollistaa heidän osaamisensa hyödyntäminen kylä kehittämistyössä. 
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Toteutus 

Toimenpiteet 

Investointitoimenpiteet 

 

Ahvenselän kyläyhdistys ry 
 
Ahvenselän kyläyhdistys ry on perustettu 
syksyllä 2020. Kylältä puuttuu yhteinen 
kohtaamispaikka. Kyläyhdistys päätti 
rakentaa talkootyönä grillikota kesällä 
2021, jossa niin nuoret kuin aikuisetkin 
voisivat käydä viettämässä aikaa. 
Rakennusprojekti aloitettiin kesäkuussa 
2021 ja kota saatiin valmiiksi lokakuussa. 
 
Toimenpide toteutettiin talkootyönä 
ahkerien kyläläisten toimesta. Koti-Lappi 
kertoi hankkeesta 16.9.2021, liite 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Ikäsähly ry 
 
Yhdistyksen aktiiviset 
jäsenet halusivat lisää 
hyvinvointia ja toimintaa 
koko kyläyhteisölle iästä 
riippumatta. Tämä 
toteutettiin hankkimalla 
minigolf-rata Nuorgamin 
jääkiekkokaukaloon 
kesäkuukausiksi. Hakija ei 
ollut aiemmin hakenut 
Leader-hankkeita. 
Inarilaisen artikkeli aiheesta 
julkaistiin 25.8.2021, liite 2. 
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Joutsijärven kyläyhdistys ry 
 
 
Kyläyhdistys halusi parantaa 
kylän tärkeimpien 
kokoontumispaikkojen 
ulkoalueita. Hunajalammen 
kodalla sijaitseva leikkikenttä 
uusittiin ja kylätalon pihapiiriin 
hankittiin pihakalusteita ja 
nuotiopaikka, sekä lapsille ja 
nuorille liukumäki ja peliverkko. 
Näillä toimenpiteillä lisättiin 
kylän lasten ja nuorten sekä 
muiden asukkaiden 
mahdollisuuksia ulkoiluun ja 
oleskeluun.  Koti-Lappi vieraili 
Joutsijärvellä 16.9.2021, liite 3. 
 
 

 

Luusuan kyläseura ry 
 
Hankkeessa rakennettiin 
kylätalon pihaan grillitupa ja 
hankittiin ikäihmisten tarpeisiin 
soveltuva ulkoliikuntalaite 
pilottihankkeena. Tällä haluttiin 
mahdollistaa kylätalon 
parempaa ympärivuotista 
käyttöä kaikille kyläläisille. 
Ulkokuntoiluvälineen 
hankinnassa haluttiin samalla 
testata, onko se 
ominaisuuksiltaan juuri 
sellainen, jota kaiken ikäiset 
voivat käyttää. Tarkoituksena oli 
jatkokehittää myöhemmin 
muulla rahoituksella 
liikuntapaikkaa isommaksi ja 
kattavammaksi kyläläisten 
tarpeisiin.  
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Madetkosken kylä ry 
 

Yhdistys sai lahjoituksena isot ponttonit, joista kehittyi idea rakentaa kyläkodan alueelle 
monipuolinen laituri. Hankkeen tavoitteena oli lisätä alueen viihtyvyyttä, parantaa 
kylätapahtumien järjestelymahdollisuuksia, sekä parantaa alueen palveluita ja turvallisuutta.  
 
Hankkeessa rakennettiin iso laituri Kurittualtaan rannalle, jossa on myös kota, uimaranta ja 
veneenlaskupaikka. Kohde palvelee paikallisia ja matkailijoita. Hakija ei ollut aiemmin hakenut 
Leader-hankkeita. Sompio-lehti julkaisi artikkelin Madetkosken kylästä ja laiturihankkeesta 
31.8.2022, liite 4. 
 

 
 

 

Näätämön kyläyhdistys ry 
 

Näätämön kylän viihtyisyyttä haluttiin 
parantaa rakentamalla lapsille 
leikkiteline. Lapset pääsivät itse 
valitsemaan mieluisan leikkitelineen. 
Inarilainen julkaisi artikkelin aiheesta 
17.11.2021, liite 5. 
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Oinas-Kalkiainen yhdistys ry 
 

Hankkeen avulla ehostettiin Oinaan vanhan koulun ja saunan pihapiiriä. Koulun pihaan 
hankittiin kaksipuoleinen keinu ja tukevat tuolit. Lapsia ajatellen pihapiiristä löytyy nyt 
keinulauta ja keinu. Saunarakennuksen seinälle rakennettiin terassi vilvoittelua varten. 
Terassi palvelee myös saunan lähellä olevassa kodassa oleskelevia antaen lisää oleskelutilaa 
kodan ulkopuolelle. Koti-Lapissa oli mukava artikkeli vanhan koulun pihapiiristä 7.9.2022, liite 
6. 
 

 

 

Sallan 4H-yhdistys 
 
Tavoitteena oli tarjota Kelloselän alueen asukkaille jatkossakin toimiva ulkojääkenttä ja siisti 
leikkialue. Hankkeessa hankittiin välineitä luistelukentän ja urheilukentän huoltamiseen ja 
ylläpitoon. Kesäksi hankittiin trimmeri ja ruohonleikkuri ja talveksi kaukalon jäädyttämiseen 
uudet letkut ja suutin sekä puhtaanapitoa varten lumilinko. Oman välineistön hankinnalla 
mahdollistetaan myös kylätalkkarin tai nuorten työllistyminen.  
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Tapionniemen kyläseura ry 
 

Toimenpiteen tavoitteena oli parantaa kylän ulkoilumahdollisuuksia. Hankkeessa toteutettiin 
Airosvaaran ulkoilureitin viitoitus ja infotaulun rakentaminen Kyläkartanon pihalle, sekä 
talvipolkulanan ja potkukelkkojen hankkiminen yleiseen käyttöön.  
 

 

 

Utsjoen kirkkotupayhdistys ry 
 
Toimenpiteen tavoitteena oli tukea 
ikäihmisten ja nuorten liikuntaa ja 
samalla tehdä Ulriikan polku entistä 
kiinnostavammaksi ulkoilukohteeksi. 
Yhdistys rakensi syksyllä 2021 puiset 
portaat polun Markkinasaaren sillan 
lähelle laskeutuvaan rinteeseen. 
Syksyllä aloitettiin myös kolmen 
istumapenkin rakennus polun varteen. 
Penkit valmistuivat vuoden 2022 
alkupuolella, jolloin ne myös vietiin 
paikoilleen. Polun pohjoispäähän, 
vanhan postipolun ja Kirkkopahdan 
korkeimmalle kohdalle rakennettiin 
hirsikehikkoinen avolaavu, joka toimii 
näköala- ja levähdyspaikkana. 
Laavuprojekti valmistui heinäkuussa 
2022. Viimeisenä rakennuskohteena oli 
tulipaikka, joka sijaitsee Markkinasaaren 
sillan pielessä Ylä-Seitikkojoen rannalla. 
Se valmistui elokuun puolessa välissä 
2022. Inarilaisessa oli projektista artikkeli 31.8.2022, liite 7. 
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Kehittämistoimenpiteet 

Itäkairan retkeily ry 
 

Toimenpiteen tavoitteena oli tehdä esiselvitys retkeily- ja maastopyöräreitistön 
toteuttamisesta Kemijärven keskustan läheisyyteen lisäämään erityisesti nuorten ja 
matkailijoiden harrastusmahdollisuuksia. Valitettavasti hankkeen toteutus peruuntui. 
 

Joutsijärven kylätalo ry 
 

Joutsijärven asukatupa on 
aloittanut toimintansa 
syksyllä 2019 Joutsijärven 
kylätalolla. Toiminta on 
osoittautunut erittäin 
tärkeäksi viikoittaiseksi 
sosiaaliseksi tapaamiseksi 
erityisesti kylän yksinäisille 
ikäihmisille. Hyvinvointia 
pohjoisen kyliin -
toimenpiteellä haettiin 
toiminnalle jatkuvuutta 
järjestämällä 
asukastupatoimintaa 
ikäihmisille noin vuoden 
ajan kaksi kertaa viikossa 
ajanjaksolla 6.10.2021 - 
31.10.2022. Toiminnan tarkoituksena oli osoittaa ja selvittää asukastuvan tarvetta 
jatkuvamman rahoituksen aikaan saamiseksi. Toimenpiteen kustannukset syntyivät 
pääasiassa asukastupatoiminnasta vastaavan henkilön palkka- ja vakuutuskuluista. 
Talkootyönä toteutettiin mm. hankkeen hallinnointi, keskusteluteemojen ohjaus ja 
esitelmien valmistelu sekä rahoituksen jatkoneuvottelujen toteuttaminen. 
 
Asukastupa kokoontui hankeaikana yli 150 kertaa ja kävijäkertoja kertyi noin 2 700. 
Kokoontumissa keskusteltiin teemoitetusta aiheista, joita olivat muun muassa Ukrainan sota, 
Runebergin tuotanto, Kalevala, Suomen sotahistoria, evakkomatkat ja Kemijärven kaupungin 
historia ja talous. Johdatettujen keskustelujen lisäksi tuvalla pidettiin lukuisia esitelmiä eri 
aiheista. 
 
Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi käytiin keskusteluja kaupungin ja työvoimavastaavan 
kanssa. Rahoitusta ei kutenkaan saatu varmistettua johtuen kaupungin heikosta 
taloudellisesta tilanteesta ja argumentista koskien kylien tasapuolista kohtelua. 
Työvoimavastaavan kanssa keskusteltiin pitkäaikaistyöttömien mahdollisuudesta toimia 
asukastupatoiminta vastaavana.  Kaikki eivät tehtävään sovellu, koska henkilöltä vaaditaan 
monenlaista osaamista mm. hankintojen tekemiseen, kuljettamiseen, ruoanlaittoon ja 
siivoukseen. Oman haasteen neuvotteluille toi käynnissä oleva soteuudistus, jonka myötä 
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen organisaatiot ja vastuutahot muuttuvat. 
Selkeitä ja konkreettisia toimenpiteitä jatkuvuuden eteen ei saatu, mutta hankkeen aikana 
voitiin esitellä toimintaa myös hyvinvointialueella työskenteleville henkilöille. Hankkeen 
vaikutukset voivat siis konkretisoitua vielä pidemmän ajanjakson jälkeenkin. 
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Hanke monipuolisti kylätalotoimintaa ja lisäsi erityisesti ikäihmisten hyvinvointia. Koti-Lappi 
kertoi Asukastupa-toiminnasta 14.9.2022, liite 8. 

 

Riipin kyläseura ry 
 

Hankkeessa järjestettiin Sodankylän Järvikylien alueen lapsille ja nuorille ilmaista 
nuorisotilatoimintaa Riipin Matin pirtillä 10 kertaa kokeillen erilaisia teemoja ja aktiviteetteja. 
Järvikylien alue on harvaan asuttua ja nuorille järjestettyä harrastustoimintaa on vähän. 
Haasteena on mm. pitkien etäisyyksien tuoma tarve kuljetukselle. Alueella on kohderyhmään 
kuuluvia lapsia noin 35. Osana hanketta tilaisuuksiin järjestettiin myös kuljetus lähialueilta.  
 
Hankkeen tavoitteena oli löytää yhdessä nuorten kanssa näille sopiva 
nuorisotilatoimintamalli saatavan palautteen ja kokemusten perusteella. Hankkeen päätyttyä 
alueen nuorille järjestettiin palautekysely yhteistyössä koulun kanssa. Kyselyssä nuorisoillat 
saivat kokonaisarvosanaksi 9,2 (asteikolla 1-10) ja alueen nuorista 80 % vastasi 
osallistuneensa nuorisoiltaan. Hankkeen aikana on alustavasti herännyt suunnitelma 
laajemmasta kehittämishankkeesta, jossa on tarkoitus huomioida myös nuorisotoiminta. 
Nuorisotilakokeilu sai paljon näkyvyyttä paikallisesti ja alueellisesti, Sompio kirjoitti kokeilusta 
joulukuussa 2021, touko- ja marraskuussa 2022 sekä Lapin kansa 10.5.2022. Lehtijutut 
liitteissä 9–12. 
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Sallan 4H-yhdistys ry 
 
Lapsilla ja nuorilla on monia harrastustoiveita, joita kotipaikkakunnalla ei voi tehdä. Tietystä 
harrastuksesta kiinnostuneita voi olla vain muutamia, ammattitaitoisista ohjaajia ei 
välttämättä löydy paikkakunnalta, harrastukseen kouluttautunut ohjaaja on haluton 
matkustamaan paikkakunnalle tai joidenkin lajien kohdalla välineistö tai vaadittavat 
rakenteet ovat niin massiivisia, ettei siirtäminen ole mahdollista. Hankkeen tarkoitus oli 
vastata nuorten harrastustoiveisiin tarjoamalla mahdollisuus kokeilla erilaisia harrastuksia. 
 
Hankkeen 
suunnitteluvaiheessa 
kartoitettiin kyselyn avulla 
Sallan koululaisilta 
harrastustoiveita. 
Ylivoimaisesti kiinnostavin oli 
ratsastus ja sen jälkeen 
tulivat esiintymislajit, kuten 
sirkus, voimistelu ja tanssi. 
Muutama oli kiinnostunut 
kamppailulajeista ja 
parkourista. Koululaiset 
toivoivat myös pääsevänsä 
aktiviteettipuistoihin, joissa 
liikkuminen on omaehtoista.  
 
Hankkeessa järjestettiin mahdollisuus tutustua harrastukseen koordinoimalla kokeilut ja 
järjestämällä kuljetukset. Kuljetusreitit suunniteltiin kysynnän mukaan. Jokaiselle  
reissulle oli ehdolla muutamia kohteita, joiden lisäksi oli mahdollista esittää omia toiveita. 
Hyvin pian huomattiin, että ohjattu harrastustoiminta ei ollutkaan aina suosituin, vaan myös 
aktiivipuistot ja ostosmahdollisuus kiinnostivat osallistujia. Ostoksille pääseminen oli 
erityisesti nuorien keskuudessa suosittua. Pienessä kylässä kasvaneille nuorille on tärkeää 
päästä näkemään välillä kaupunkielämääkin omaehtoisesti omalla kaveriporukalla. 
Kamppailulajeihin ei ollut osallistujia, mutta vastaavasti Kemijärven ratsastusbusseissa oli 
lähes aina väkeä vähintään kahdelle ratsastustunnille ja usein lisäksi talutusratsastajia.  
 
Rovaniemellä suosioon nousi Taika-Ajan sirkustyöpajat, joissa käytiin useamman kerran. 
Sirkustyöpaja järjestettiin niin Sallassa, että Rovaniemellä. Suositumpi oli omalla 
kotipaikkakunnalla järjestetty toiminta. Suuri ikähajonta ja taitotaso rajoitti ehkä hieman 
sirkustyöpajan toteutusta. Sirkus harrastuksena voi vastata useampaan harrastustoiveeseen, 
koska siihen liittyy temppuilua, voimistelua ja kiipeilyä. Sirkus Taika-Ajan sirkustyöpajaa 
Rovaniemellä voi suositella kohteeksi järjestöjen suunnitellessa lapsiperheiden retkiä, kuin 
myös sirkustyöpajojen tilaaminen omalle paikkakunnalle onnistuu. 
 
Hankkeessa selvitettiin, voisiko linja-autokuljetukset onnistua jatkossa omarahoitteisesti. 
Palautteen vastaajina usein olivat nuoret, joilla maksuvalmius on varmasti heikompi kuin 
aikuisilla. Matkalla kerätyn palautteen perusteella matkasta ei kuitenkaan moni ole valmis 
maksamaan niin paljon, että linja-auton hinta saataisiin katettua. Vapaamuotoisia retkiä 
Rovaniemelle pyritään järjestämään mm. järjestöjen omien retkien yhteyteen. 
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Hankkeen myötä ratsastajista muodostui oma aktiivinen, noin 20 hengen porukka ja talleilla 
tullaan kulkemaan jatkossakin kerran kuussa kimppakyydein. Hankkeen aikana nousi esille 
uusia kehitettäviä tarpeita ja hankeideoita seuraaviin teemoihin; taidekasvatus, 
koiraharrastus ja laskettelukuljetukset Salla tunturiin. 
 
Hankkeen kustannukset syntyivät pääasiassa harrastuskokeilun koordinoinnin palkkakuluista 
ja kuljetuksista. Talkootyönä toteutettiin muun muassa retkien valvonta. Koti-Lappi kertoi 
hankkeen aloituksesta 14.10.2021, liite 13. 
 

Ohcejoga Utsjoen Ursa ry. 
 
Yhdistys järjesti kamarimusiikkikonsertin Iloa, Toivoa ja hiukan huumoriakin Utsjoen 
seurakuntatalolla 17.9.2022. Lapin kamarimusiikkijuhlien soittajat olivat Cecilia Zilliacus 
(viulu), Harri Mäki (klarinetti), Henri Sigfridsson (piano) ja Janne Rättyä (harmonikka). 
Tavoitteena oli tarjota kulttuurielämys kaikenikäisille. Tilaisuudessa juhlistettiin myös 
yhdistyksen toteuttaman Arktisen aikavaellus -hankkeen päättymistä. Konsertin suunnittelu 
ja järjestelytyöhön osallistuivat hakijatahon lisäksi Utsjoen seurakunta ja Utsjoen kylätalo 
Giisa. Paikalla oli reilu 60 osallistujaa.  
 
Talkootyönä toteutettiin mm. tilaisuuden suunnittelu, tiedottaminen ja hankkeen 
hallinnolliset työt. 
 

 

 

Koordinointi 

Teemahankkeen koordinointi toteutettiin Leader Pohjoisin Lappi ry:n henkilöstön resursseilla. 
Toimenpiteiden hakuvaiheessa ja hakemuksia valmisteltaessa yhdistyksen kehittämispäälliköllä oli 
merkittävä rooli. Myös yhdistyksen strategian valmisteluun tähtäävissä kylätilaisuuksissa 
tiedotettiin teemahankkeesta useaan kertaan. 
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Hallituksen puoltopäätöksen jälkeen ohjeistettiin toimenpiteiden toteuttajia prosessin 
etenemisestä. Toteuttajat saivat luvan aloittaa toimenpiteidensä toteuttamisen ELY-keskuksen 
tehtyä virallisen rahoituspäätöksen. Maksuhakemusten valmistelusta ja loppuraportin laadinnasta 
on vastannut hankeassistentti. 
 
Toimenpiteiden hausta tiedotettiin Leader Pohjoisin Lappi ry:n Instagram -tilillä ja kotisivuilla. 
Hausta tehtiin myös lehti-ilmoitus paikallislehtiin 18.2.2021 (Koti-Lappi, Sompio ja Inarilainen). 
Hausta on tehty lehtijuttu samoihin paikallislehtiin. Lehtijuttu julkaistiin Sompiossa 24.2.2021 ja 
Koti-Lapissa 25.2.2021, liitteet 14–15. 
 
Erityisesti kehittämistoimenpiteitä etsittiin aktiivisesti myös kesällä 2021, jolloin hausta tiedotettiin 
uudelleen yhdistyksen omissa kanavissa. Uudet lehti-ilmoitukset julkaistiin paikallislehdissä 9–
10.6.2021. Myös kehittämistoimenpiteiden löytymistä vauhditettiin paikallislehtiin tehdyllä jutulla, 
joka julkaistiin Sompiossa 14.7.2021 ja Koti-Lapissa 29.7.2021, liitteet 16–17. 
 
Osana teemahankkeen koordinointia haluttiin tehdä ammattimaisia kuvauksia, joiden avulla 
kehittämiskohteita voidaan esitellä eri kanavissa. Laajan toiminta-alueen johdosta kuvausten 
suunnittelu osoittautui haasteelliseksi. Kuvaajiksi valikoitui Itä-Lapin alueelle toteutettaviin 
kuvauksiin Tuula Lampela ja Pohjois-Lapin alueelle Jonna Anelma. 
 
Maksatusta haettiin neljässä erässä teemahankkeen aikana: 

• 1. maksuerä investointitoimenpiteistä, joiden maksuhakemukset olivat saapuneet 

30.11.2021 mennessä: Ahvenselän kyläyhdistys, Ikä-sähly, Joutsijärven kyläyhdistys, 

Luusuan kyläseura ja Näätämön kyläyhdistys 

• 2. maksuerä investointitoimenpiteistä, joiden maksuhakemuksen olivat saapuneet 

30.9.2022 mennessä: Oinas-Kalkiainen yhdistys, Sallan 4H-yhdistys, Tapionniemen kyläseura 

ja Utsjoen kirkkotupayhdistys 

• 3. erä lopuista investointitoimenpiteistä, joiden maksuhakemukset saapuivat 30.10.2022 

mennessä: Madetkosken kyläyhdistys 

• 4. erä kaikista kehittämistoimenpiteistä: Joutsijärven kylätalo, Riipin kyläseura, Sallan 4H-

yhdistys ja Ohcejoga Utsjoen Ursa ry 

Loppuraportti laadittiin 4. maksuerän yhteyteen ja siihen koottiin kaikki investointi- ja 
kehittämistoimenpiteet. Loppuraportissa on hyödynnetty toteuttajien laatimia raportteja 
alatoimenpiteiden toteutuksista. 

 

Aikataulu 

• 29.1.2021 LPL ry:n hallitus päätti teemahankkeen hakemisesta 

• 1.2.2021 teemahanke vireille Hyrrään 

• toimenpiteiden hakuaika 9.2.2021 - 13.5.2021 (kehittämistoimenpiteiden hakuaikaa 

jatkettiin 31.8.2021 asti) 

• 2–5/2021 Hankkeesta tiedottaminen ja haun avaaminen  

• 2–5/2021 Toimenpiteiden hakijoiden ohjaaminen ja neuvonta 
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• 27.5.2021 Leaderin hallitus käsitteli toimenpiteet ja valitsi rahoitettavat valintakriteerien 

perusteella 

o koska kehittämistoimenpiteitä saapui vain 3 hakemusta, päätettiin niiden osalta 

hakuaikaa jatkaa kesän lomakauden yli 

• 31.5.2021 tuensiirtosopimusten laadinta toimenpiteiden toteuttajien kanssa  

• 6/2021 rahoitushakemuksen täydentäminen ELY-keskukseen 

• 7/2021–10/2022 investointitoimenpiteiden toteutus  

o ELY-keskuksen rahoituspäätöksen tultua taloussihteeri piti aloituspalaverit 

toimenpiteiden toteuttajien kanssa ja neuvoi toimenpiteiden toteuttajia 

toteutuksessa ja maksatukseen liittyvissä tehtävissä. 

• toimenpiteiden maksatuksen haku 7–9/21 toteutetut hankkeet 30.11.2021 mennessä 

• 9.9.2021 Leaderin hallitus käsitteli kehittämistoimenpiteiden hakemukset ja valitsi 

rahoitettavat valintakriteerien perusteella 

• 10/2021–11/2022 kehittämistoimenpiteiden toteutus  

o ELY-keskuksen rahoituspäätöksen tultua taloussihteeri piti aloituspalaverit  

• 10/2022 haettiin toinen maksuerä investointitoimenpiteistä 

• 11/2022 haettiin kolmas maksuerä investointitoimenpiteistä 

• 1/2023 haettiin loppumaksu, jossa mukana kaikki kehittämistoimenpiteet 

 

Toteutuksen organisaatio ja resurssit 

Toimenpiteiden toteutuksesta ja hallinnoinnista vastasi toimenpiteitä toteuttavien yhdistysten 
toimihenkilöt ja hallitukset.  
 
Teemahankkeen koordinoinnista vastasi Leader Pohjoisin Lappi ry:n henkilöstö. Leader Pohjoisin 
Lappi ry valitsi rahoitettavat toimenpiteet teemahankkeeseen laaditun valintakriteeristön avulla. 
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Kustannukset ja rahoitus 

Teemahankkeen kaikki osiot toteutettiin kertakorvausmallilla. 
 
Investointitoimenpiteet: 
 

Kustannuslaji Suunniteltu Toteutunut 

Koneet, laitteet ja kalusto 13 045,23 € 13 045,23 € 

Rakentaminen 83 379,19 € 83 379,19 € 

Kustannukset yhteensä 96 424,42 € 96 424,42 € 

 
Rahoitus Suunniteltu Toteutunut 

Julkinen tuki yhteensä 72 318,32 € 72 318,32 € 

Yksityinen, rahallinen osuus 1 698,85 € 1 698,85 € 

Yksityinen, vastikkeeton työ 22 407,25 € 22 407,25 € 

Rahoitus yhteensä 96 424,42 € 96 424,42 € 

 
Kehittämistoimenpiteet (yksi peruuntunut alatoimenpide): 
 

Kustannuslaji Suunniteltu Toteutunut 

Palkat 11 856,58 € 11 856,58 € 

Vuokrat 325 € 325 € 

Ostopalvelut 21 484,17 € 16 584,17 € 

Matkakulut 580 € 580 € 

Muut kulut 2 359,29 € 2 359,29 € 

Vastikkeeton työ 4 067,23 € 3 522,79 € 

Kustannukset yhteensä 40 672,27 € 35 227,83 € 

 
Rahoitus Suunniteltu Toteutunut 

Julkinen tuki yhteensä 36 605,04 € 31 705,04 € 

Yksityinen, vastikkeeton työ 4 067,23 € 3 522,79 € 

Rahoitus yhteensä 40 672,27 € 35 227,83 € 

 
Koordinointi: 
 

Kustannuslaji Suunniteltu Toteutunut 
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Ostopalvelut 3 865 € 3 865 € 

Muut kulut 1 600 € 1 600 € 

Kustannukset yhteensä 5 465 € 5 465 € 

 
Rahoitus Suunniteltu Toteutunut 

Julkinen tuki yhteensä 5 465 € 5 465 € 

Rahoitus yhteensä 5 465 € 5 465 € 

 
 

Raportointi ja seuranta  

Raportointi ja seuranta on toteutettu rahoituspäätöksen edellytysten mukaisesti. 
 
Teemahankkeella ei ollut erikseen määriteltyä ohjausryhmää. Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallitus 
valitsi rahoitettavat hankkeet ja kaikkien toimenpiteiden tuloksia esitellään hallitukselle keväällä 
2023 pidettävässä kokouksessa. 
 

 

Toteutusoletukset ja riskit 

Toimenpiteiden hakuaika oli haasteellinen ja tästä syystä kehittämistoimenpiteiden hakuaikaa 
jatkettiinkin yli kesän.  
 
Kertakorvaushankkeena toteutettaessa kehittämishankkeet olivat jokseenkin haastavia 
suunnitella, sillä valitulla kustannusmallilla hankkeiden tulee olla selkeästi ennakoitavissa, eikä 
mahdollisuutta muutoksille ollut. Kehittämishankkeiden toteutus suurelta osin venyi myös 
pidemmälle aikavälille (osa jopa vuoden pituisia) ja tällaisella aikavälillä toimintaympäristössä voi 
tulla vastaan monenlaisia muutoksia.  

 

Yhteistyökumppanit 

Teemahankkeen pääyhteistyökumppaneita ovat olleet alatoimenpiteiden toteuttajatahot. 
Yhteistyötä on tehty myös alueella ilmestyvien paikallislehtien kanssa ja lisäksi toiminta-alueen 
kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa toimenpiteiden hausta tiedotettaessa erilaisissa 
tilaisuuksissa. 
 
Toiminta-alueen kunnat mahdollistivat usealle alatoimenpiteelle väliaikaisrahoituksen lainan 
muodossa. 



 

 
                        18 (36) 

 

Tulokset ja vaikutukset 
Investointitoimenpiteiksi saatiin 11 kpl hakemuksia. Yksi hakemus peruttiin ennen hallituksen 
valintaa. Valituista toimenpiteiden toteuttajista uusia Leader-hakijoita oli 3 kpl. 
 
Kehittämistoimenpiteiksi saatiin 6 kpl hakemuksia. Yksi hakija veti hakemuksensa pois ennen 
hallituksen valintaa. Lisäksi yksi valittu toimenpide ei toteutunut ollenkaan. Toteutuneista 
toimenpiteistä uusia Leader-hakijoita oli 0 kpl. 
 

Investointitoimenpiteet Tavoite Toteuma 

Vastikkeeton työ 1562 2504 

Parantuneista palveluista hyötyvä maaseutuväestö 1140 1793 

Rakennetut/kunnostetut/varustetut rakennukset ja rakennelmat 8 8 

Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot 10 10 

Uusien toimijoiden määrä 4 3 

   

Kehittämistoimenpiteet Tavoite Toteuma 

Vastikkeeton työ 272 483 

Parantuneista palveluista hyötyvä maaseutuväestö 161 562 

Laaditut ja päivitetyt suunnitelmat 1 0 

Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot 6 4 

Uusien toimijoiden määrä 1 0 
 
Toimenpidekohtaisista loppuraporteista voidaan todeta, että toimenpiteet ovat lisänneet 
hyvinvointia ja viihtyvyyttä kohderyhmälleen hyvin. Hankkeen toimenpiteistä julkaistut lehtijutut 
on koottu tämän loppuraportin liitteeksi. 
 
Teemahankkeet otettiin ilolla vastaan hakijatahojen keskuudessa, sillä Leader-hankkeiden 
hakeminen koetaan usein haastavaksi. Teemahankkeessa yksittäisen toimenpiteen hallinnointi on 
jokseenkin kevyempää. Myös teemahankkeen alatoimenpiteeksi voi hakeutua sellainen hanke, 
jonka koko yksinään ei riitä Leader-tuella toteutettavaksi yleishyödylliseksi hankkeeksi. 
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Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
 
Toimintaryhmän henkilöstö on kokenut teemahankkeet hyvänä työmuotona, sillä hausta 
tiedottaminen ja hakijoiden aktivoiminen on helpompaa yhden teeman ympärillä. Toisaalta liian 
suppea teema asettaa erityisiä osaamisvaatimuksia aktivointia tekevälle henkilöstölle. Tässä 
haettiin hyvinvointia lisääviä hankkeita, joten hyvinvointi voidaan nähdä erittäin monimuotoisesti. 
Teemahankkeen tavoitteena on mahdollistaa pienet hankkeet suppeammalla hakuprosessilla. 
Liitteitä tarvitaan hakemukseen kuitenkin melko paljon ja hakuprosessi ei ole niin yksinkertainen 
kuin hakijoille on annettu ensin ymmärtää. Neuvonnan tarvetta lisää myös tavoite saada 
hanketukien piiriin uusia hakijoita. 
 
Vuoden 2023 alussa alkavalla uudella ohjelmakaudella ei ole vastaavanlaista hankemuotoa, mutta 
teemahankkeita koordinoitaessa saatua osaamista hyödynnetään toimintaryhmän 
työskentelytavoissa soveltuvin osin myös kyseisen kauden aikana. Teemahankkeen toimenpiteiden 
pienestä koosta saatu hyöty häviää, mutta toisaalta uudella kaudella hankelaki muuttuu niin, että 
tuen minimimäärä on pienempi. Teemahankkeen omaisesti voidaan myös alkavalla 
ohjelmakaudella aktivoida ja rahoittaa hakujaksoittain tiettyyn teemaan liittyviä hankkeita. 
 
 
 

 
 
Henna Kontsas 
toiminnanjohtaja 
Leader Pohjoisin Lappi ry 
 
 
Liitteet:  Liite 1. Koti-Lappi 16.9.2021 

Liite 2. Inarilainen 25.8.2021 
Liite 3. Koti-Lappi 16.9.2021 
Liite 4. Sompio 31.8.2022 
Liite 5. Inarilainen 17.11.2021 
Liite 6. Koti-Lappi 7.9.2022 
Liite 7. Inarilainen 31.8.2022 
Liite 8. Koti-Lappi 14.9.2022 
Liite 9. Sompio 22.12.2021 
Liite 10. Sompio 25.5.2022 
Liite 11. Sompio 2.11.2022 
Liite 12. Lapin Kansa 10.5.2022 
Liite 13. Koti-Lappi 14.10.2021 
Liite 14. Sompio 24.2.2021 
Liite 15. Koti-Lappi 25.2.2021 
Liite 16. Sompio 14.7.2021 
Liite 17. Koti-Lappi 29.7.2021 
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