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1. Toteuttajan nimi 
 
Outokaira tuottamhan ry 

 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 
 
Lapin keinoja, 75941  
 

3. Yhteenveto hankkeesta 
 
Lapin keinoja -hankkeen tuo esille Lapin maaseudun kehittämisen tuloksia ja vaikuttavuutta, luo 

myönteistä kehittämisilmapiiriä ja kannustaa hankkeita sekä muita toimijoita yhteistyöhön. Hankkeen 

kohderyhmää ovat potentiaaliset Leader-rahoituksen ja maaseuturahaston rahoituksen tuensaajat 

kuten yrittäjät, yhdistykset ja yhteisöt, joita halutaan innostaa kehittämään toimintaansa. Hankkeen 

tuottamissa sisällöissä kerrotaan maaseutuohjelman vaikutuksista ja mahdollisuuksista esimerkkien 

avulla ja mahdollisimman selkokielisesti kohderyhmä huomioon ottaen. Esimerkkejä levitetään hank-

keen omien viestintäkanavien lisäksi verkostojen ja median kautta. Sisällöntuotannossa keskitytään 

erityisesti yritysten kehittämisen ja yhteistyön tuomien mahdollisuuksien esiin tuomiseen. Hanke vä-

littää tietoa Lapissa käynnissä olevista hankkeista ja tuo esille esimerkkejä hyvistä toimintamalleista 

ja ideoista muualtakin Suomesta. 

 

Hanke parantaa muiden maaseuturahaston hanketoimijoiden viestintävalmiuksia koulutuksilla ja eri 

toimijoiden yhteistyötä edistetään verkostoitumistilaisuuksilla. Lapin ELY-keskuksen maaseutu- ja 

energiayksikön työntekijöitä ja Lapin Leader-ryhmien työntekijöitä autetaan oman viestinnän tehos-

tamisessa tarpeiden mukaan.  

 

Lapin keinoja -hanke on Lapin ELY-keskuksen ja Lapin Leader-ryhmien yhteinen viestintähanke, jota 

hallinnoi Outokaira tuottamhan ry. Lapin keinoja -hanke jatkaa Lapin keino -hankkeessa käynnistetty-

jen viestintäkanavien ylläpitoa, sisällöntuotantoa ja toimijoiden viestintäosaamisen ja verkostoitumi-

sen edistämistä käytännön tasolla. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten maaseutuohjel-

man viestijöiden kanssa erilaisten kampanjoiden ja yhteisen viestinnän osalta. Hankkeen viestintä-

koordinaattori kuuluu myös valtakunnalliseen Leader-brändityönyrkkiin. Hankkeen aktiivisin toi-

minta-aika oli 31.7.2021 saakka, kun taas toteutusaika oli 31.12.2021.  
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4. Raportti 
 

4.1 Hankkeen tavoitteet 

 

a. ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on  

 

Lapin keinoja -hanke tekee tunnetuksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014–2020 

(myöhemmin maaseutuohjelma) Lapissa. Tarkoituksena on tuoda lappilaisen yleisön ja potentiaalisten 

tuensaajien tietouteen ohjelman mahdollisuudet, jotta varat saadaan hyödynnettyä mahdollisimman 

tehokkaasti myös Lapissa. Samalla tuodaan esille maaseutuohjelman vaikutuksia ihmisten elämään 

ruohonjuuritasolla. Näin luodaan myönteistä mielikuvaa EU-rahoituksen tuloksista. Tarkoitus on li-

sätä yhteistyötä maaseututoimijoiden kesken sekä levittää hyviä ideoita ja käytäntöjä maakunnan si-

sällä ja sen ulkopuolelle. 

 

b. hankkeen tavoitteet 

 

Lapin keinoja -hankkeen tavoitteena on lisätä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 

(myöhemmin maaseuturahaston) sekä Lapin Leader-ryhmien tunnettuutta. Tavoitteena on kertoa 

kiinnostavasti ja ymmärrettävästi maaseuturahaston tarjoamista rahoitusvälineistä eri kohderyhmille 

heidän tarpeensa huomioon ottaen sekä tuoda esille maaseuturahaston kehittämisen tuloksia ja vai-

kuttavuutta. Tavoitteena on saattaa hyviä esimerkkejä ja käytäntöjä hanketoimijoiden keskuuteen ja 

samalla levittää niitä myös valtakunnallisesti eteenpäin. Näin saadaan aikaan myönteistä ja innostavaa 

kehittämisilmapiiriä.  

 

Hankkeessa tavoitellaan Lapin Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen asiantuntijoiden sekä muiden maa-

seuturahaston hanketoteuttajien viestintäosaamisen parantumista. Tätä tavoitetta toteutetaan esi-

merkiksi järjestämällä erilaisia viestintäkoulutuksia tai infotilaisuuksia ja antamalla käytännön ohjeis-

tusta viestintään sitä tarvitseville. Hankkeen tavoitteena on myös auttaa hanketoimijoita verkostoitu-

maan, jotta heidän välistään yhteistyötä voidaan edistää. 
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4.2 Toteutus 

 

a. toimenpiteet 

 

Hankesuunnitelmassa esitetyt päätoimenpiteet: 

A. Maaseutuohjelman tuloksista ja vaikuttavuudesta viestiminen  

B. Viestintäkanavien ylläpito 

C. Toimijoiden viestinnän tukeminen 

D. Tiedotuslehden ja muun materiaalin tuottaminen 

E. Yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen 

F. Yhteistyö maaseutuohjelman viestintäverkoston kanssa 

G. Ohjelmakauden taite 

 

Seuraavassa on kerrottu toimenpiteiden toteutuksesta tarkemmin. 

 

A. Maaseutuohjelman tuloksista ja vaikuttavuudesta viestiminen  

 

Hankkeessa on viestitty maaseutuohjelman tuloksista käytännön esimerkein. Niin yleishyödyllisten 

kuin yrityshankkeiden tarinoita on kerrottu kansankielisesti, jotta liiallinen hankejargon ei karkottaisi 

lukijoita pois ja jotta tulokset sekä vaikuttavuus tulisivat selkeästi esille. Tarkoitus on ollut pitää hank-

keiden tulokset ja vaikuttavuus aina juttujen keskiössä. Näin on samalla pystytty viestimään maaseu-

tuohjelman vaikuttavuudesta Lapissa. Juttuaiheita on tunnistettu yhdessä Leadereiden sekä ELY-kes-

kuksen asiantuntijoiden kanssa, mutta jonkin verran aiheita on tullut myös suoraan hanketoteuttajilta 

itseltään. Lapin keinon kotisivut ovatkin toimineet muiden maaseuturahaston hankkeiden äänitor-

vena aina tarvittaessa.  

 

Suurin osa maaseutuohjelmaan liittyvästä ulkoisesta viestinnästä on ollut hanketarinoista kertovien 

juttujen julkaisua nettisivuilla ja sieltä jakoa sosiaalisen median kanaviin. Jotkin jutut ovat levinneet 

laajalle muiden tekemien jakojen kautta ja saavuttaneet jopa tuhansien käyttäjien näkyvyyden so-

messa. Juttuja on saatu hyvin juttuvinkkien avulla myös mediaan, erityisesti paikallislehtiin, mutta 
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myös Lapin ykköslehti Lapin kansa on julkaissut hankkeen tuotoksia. Medianäkyvyys tarkemmin liit-

teessä 1. Lisäksi juttuja on tehty tilauksesta esimerkiksi Poromies-lehteen yhdessä Leader Pohjoisin 

Lappi ry:n kanssa. Viestintäkoordinaattori on avustanut muita hanketoteuttajia laatimaan houkutte-

levia ja informatiivisia tiedotteita medialle, mutta tiedotteiden läpimenosta ei ole tarkkaa tietoa. Me-

diatiedotteita on laadittu myös Lapin ELY-keskuksen kanssa. Kesäksi 2021 viestintäkoordinaattori 

laati juttuvinkkilistan Lapin medioille (Yle-radio, Lapin kansa, Lappilainen, paikallislehdet) sisältäen lu-

kuisia maaseuturahaston juttuideoita ympäri Lapin.  

 

Vuoden 2019 aikana on tehty rahoituskatsaus-pilotti Outokaira tuottamhan ry:n kanssa. Rahoitus-

katsausten oli tarkoitus viestiä erityisesti paikallismedioille Leader-ryhmien paikallisista toimista. Ou-

tokaira julkaisi Lapin keinoja -hankkeen avustuksella rahoituskatsauksen myös helmikuussa 2020, 

mutta tämän jälkeen hanke ei ole osallistunut ryhmien rahoituskatsausten laadintaan. Viestintäkoor-

dinaattorilta saa tähän pyytäessä apua rahoituskatsausten laadintaan.   

 

Kuva 1. Juttu Meidän Kilpiaapa 

-hankkeen tuotoksista Lapin 

kansassa 10.6.2020. 

 

Toisaalta tuloksista on vies-

titty myös videomuodossa, 

kun ikäihmisten perhehoi-

dosta julkaistiin kaksi videota 

(lyhyt ja pitkä versio samasta 

videosta) marraskuussa 2020. 

Tällä videolla oli esillä paljon 

tunteisiin vetoavaa konkreet-

tista vaikuttavuutta, jota tällä 

maaseuturahaston hank-

keella oli. Video osallistui en-

simmäistä kertaa järjestettäviin Leader-viisuihin 4.11.2020 Lapin edustajana. Kuudentoista maakun-

nan joukosta Lappi sijoittui hienosti neljänneksi. Videota arvostivat erityisesti MMM, Ruokaviraston 

https://youtu.be/d1XJ5i_Mepk
https://youtu.be/bS5ZR9Std7M
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ja maaseutuverkostopalveluiden edustajat. Oman haasteensa videoiden julkaisuun on tuonut EU:n 

uusi saavutettavuusdirektiivi, joka astui voimaan syyskuussa 2020. Tämän jälkeen julkaistut videot tu-

lisi tekstittää, joten Lapin keinon Youtube-kanavalla ei voi julkaista tekstittömiä webinaaritallenteita.  

 

Viestintäkoordinaattori on vienyt eteenpäin tietoa maaseutuohjelman tuloksista ja vaikuttavuudesta 

myös järjestämissään tilaisuuksissa sekä erilaisissa tapaamisissa muiden hanketoimijoiden tai haas-

tateltujen henkilöiden kanssa. Tulos- ja vaikuttavuusviestintä on tuolloinkin tapahtunut käytännön 

esimerkein: mitä hankkeilla on saatu konkreettisesti aikaan, mitä hyvää ne ympärilleen ovat luoneet. 

 

Ennen korona-pandemiaa hanke ehti osallistua myös erilaisiin live-tapahtumiin vuonna 2019: Posion 

messuille 23.2., Kuukasjärven maalaismarkkinoille 6.4., KalottJazzBlues-tapahtumaan 28.6., Kittilän 

markkinoille 5.7., Maaseudulta käsin -messuille 24.–25.8. sekä Satoa ja sapuskaa -tapahtumaan Kaira-

lassa 7.9. Vuoden 2020 alussa hanke ehti edustaa maakunnallisilla SYP-päivillä Torniossa 29.–30.1. 

sekä maaseutuhallinnon ajankohtaispäivillä Pyhätunturilla 10.2. Tämän jälkeen kaikki tapahtumat 

ovat olleet webinaareja.  

 

Viestintäkoordinaattori toteutti tammikuussa 2021 avoimen palautekyselyn poikkeuksellisen vuo-

den 2020 toimista. Palautekyselyyn tuli kaikkiaan 26 vastausta. Palaute oli yleisesti todella positiivista 

ja rohkaisevaa. Toiveissa esitettiin muun muassa ohjeistusta maksulliseen Facebook-markkinointiin 

sekä kasvotusten tapahtuvia koulutuksia kylätoimijoille. Alla muutamia poimintoja vastauksista:  

 

”Toiminnasta ja viestinnästä on tullut sellainen reipas, freesi, positiivinen ja eteenpäin pyrkivä mielikuva. 

Myös sellainen helposti lähestyttävyys jäi mieleen sekä tunne, että apua saa aina pyytää.” 

”Sisällöt ovat mielestäni jo monipuolisia. On mukava lukea erilaisia henkilökuvia eri puolilta Lappia.” 

”Tämä oleva on hyvä toimintamalli - esimerkit onnistuneista ja toimivista tavoista toimia.” 

”toiminta on tullut näkyvämmäksi” 

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Lapin lederin toimintaan. Meidän mielikuva toiminnasta on erittäin 

positiivinen ja koemme toiminnan tarpeelliseksi..”  
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B. Viestintäkanavien ylläpito 

 

Viestintäkanavia on pidetty erittäin aktiivisesti yllä koko hankeajan. Pääviestintäkanavia ovat: 

www.lapinkeino.fi-sivusto, some-kanavista Facebook, Instagram, Twitter sekä YouTube (kaikki käyt-

täjänimellä lapinkeino) sekä sisäiseen viestintään pikaviestisovellus Slack, sähköposti ja puhelin. Suu-

relle yleisölle on voitu viestiä paitsi järjestetyissä tapahtumissa ja messutilaisuuksissa myös median 

kautta.  

 

Kotisivut: Kotisivuilla on aikana 1.1.2019–31.7.2021 julkaistu yhteensä 123 julkaisua jaottuen seu-

raavasti:  

• Yleishyödylliset hankkeet (kehittämis- ja investointihankkeet): 28 juttua  

• Yrityshankkeet: 22 juttua 

• Uutiset ajankohtaisiin: 35 juttua 

• Hankenumeron takana -juttusarjan jutut (esitellään vasta alkaneita hankkeita): 15 juttua 

• Blogitekstit (omat ja vieraskynät): 9 blogitekstiä 

• Mitä kuuluu kyliin -juttusarjan jutut: 14 juttua  

 

1.8.–31.12.2021 on julkaistu myös lukuisia juttuja, mutta ne on tilastoitu Lapin keinot -hankkeelle. Alla 

kuvakaappaus Google Analyticsin tarjoamasta statistiikasta hankkeen toteutusajalta. 

 

http://www.lapinkeino.fi-sivusto/
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Kuva 2. Hankeaikana Lapin keinon sivuilla luetuimmat jutut. 

 

Jutuista eniten katseluja eli lukukertoja ovat keränneet jutut, joissa on esitelty henkilöitä omilla kas-

voillaan kertomassa omaa tai kylänsä tarinaa (”Ihanaa, että he ovat täällä”, 21.10.2018), hankkeiden 

tuottamat konkreettiset tulokset (Pelkosenniemen Kilpiaapa hyppäsi nykyaikaan, 3.6.2020) tai inspi-

roivat yrittäjätarinat (Läsnä aito luonto ja ihmiset, 5.3.2020). Juttujen suosittuuteen on vaikuttanut 

paljon myös se, miten haastateltavat ovat juttuja omissa verkostoissa ja kanavissaan jakaneet. Esimer-

kiksi eniten luettu juttu esitteli Inari Fernandezin, suositun somevaikuttajan, elämää Sodankylän Vuo-

järvellä. Hänen yleisönsä kautta on tullut varmasti paljon kävijöitä myös Lapin keinon sivuille. Huo-

miota tulee jatkossa kiinnittää sivustolla keskimäärin käytettyyn aikaan - se tulee saada nousuun. Ku-

vassa ensimmäisellä sijalla oleva sivu ”/” tarkoittaa etusivua.  

https://www.lapinkeino.fi/2019/10/21/ihanaa-etta-he-ovat-taalla/
https://www.lapinkeino.fi/2020/06/03/pelkosenniemen-kilpiaapa-hyppasi-nykyaikaan-moderni-suo-netissa/
https://www.lapinkeino.fi/2020/03/05/lasna-aito-luonto-ja-ihmiset/
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Kuva 3. www.lapinkeino.fi-sivuston lii-

kenteen lähteet hankeaikana. 

 

Kuvasta 3 näkee selkeästi, että or-

gaaninen haku (käytännössä 

Google-haku) on ollut yleisin tapa 

päätyä sivustolle, seuraavana sosi-

aalisessa mediassa jaetut linkit, sit-

ten suorat linkit esim. muilla nettisi-

vuilla tai sähköpostiviesteissä. Vähi-

ten käyttäjiä ohjautui sivuille kirjoittamalla sivuston osoite suoraan selaimen osoitekenttään. Muutos 

edeltäjähankkeen tuloksiin on valtava, sillä Lapin keino -hankkeen aikana (13.3.2017–31.12.2018) 

eniten sivuille tuli kävijöitä somen kautta (n. 17 500) ja sitten vasta suorilla hauilla (n. 7 500). Tästä voi-

daan tulkita, että Lapin keino -nimellä tehdään hakuja ja/tai hakukone ohjaa ihmiset muiden hakujen 

yhteydessä lukemaan Lapin keinoja -hankkeen tuottamia juttuja. Eli esimerkiksi etsiessään tietoa yri-

tyksestä tai kylästä hakija voi päätyä Lapin keinon sivuille lukemaan juttua tästä.  

 

Kuva 4. www.lapinkeino.fi:n kävijämäärät viikoittain jaoteltuna hankeaikana. 

 
Kuva 4 havainnollistaa kävijämääriä www.lapinkeino.fi-sivustolla. Edelliseen hankkeeseen verrattuna 

käyttäjiä on tullut lisää n. 10 000, tosin raportointiaika on Lapin keinoja -hankkeessa n. 8 kuukautta 

pidempi. Sivustojen katselumäärät ovat nousseet n. 50 000 kerralla, mikä on jo suhteutettunakin hyvä 

http://www.lapinkeino.fi-sivustolla/
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saavutus. Kaikkiaan www.lapinkeino.fi-sivustolla on mennyt hyvin. Se tunnetaan jo melko laajasti, ja 

sen Google-näkyvyys on hyvää, minkä osoittaa orgaanisten hakujen perusteella sivulle löytäneiden 

määrän kasvu. 

 

Juttujen lisäksi Lapin keinon kotisivuille on julkaistu muutama uusi alasivu: Tee se Suomessa -sivu, lop-

puraporttipankki, hankkeen toteuttajalle -sivu, nuoret-sivu, Mitä kuuluu kyliin? -sivu sekä Hiihtoloma 

Lapissa -sivu. Viestintäkoordinaattori on myös päivittänyt kaikkia alasivuja aina tarpeen mukaan. Eri-

tyisen tiuhaan on päivitetty etusivun hankekarttaa sekä loppuraporttipankkia.  Hiihtoloma Lapissa -

kampanja käynnistettiin vastineeksi valtakunnalliselle Tee se Suomessa -kampanjalle helmikuussa 

2021. Tarkoitus oli tuoda esille Lapissa maaseuturahaston tuella kehitettyjä turvallisia ulkoilukoh-

teita. Kampanjan suosio oli erityisesti Facebookissa valtava, sillä parhaimmat julkaisut saavuttivat yli 

tuhannen käyttäjän kattavuuden. Kampanjaan osallistui reilu parikymmentä kohdetta ympäri Lapin. 

Varsinaisia kävijämääriä kohteissa ei seurattu.  

 

Somekanavista suurilevikkisin ja suosituin on Facebook, jossa Lapin keinolla on sivut. Facebook-seu-

raajia hankkeella on 2 007, toiseksi eniten koko Suomen Leader-viestintähankkeista. Tykkääjiä on 

1876. (tilanne 25.5.2021) Kohderyhmänä Facebookissa on läpileikkaus maaseudun ihmisistä. Seuraa-

jia ja tykkääjiä tärkeämpää on sitoutuminen julkaisuihin sekä julkaisuihin annetut reaktiot kuten tyk-

käykset ja jaot. Näiden avulla julkaisut saavat somessa parempaa näkyvyyttä myös uusille käyttäjille. 

Koko hankeajalta Facebook ei enää anna tilastoja kattavuudesta, mutta parhaimpien juttujen katta-

vuudet ovat mitattavissa useissa tuhansissa. Esimerkiksi 5.5.2021 julkaistu poronlihaleikkaamojuttu 

Sallasta on saavuttanut Facebookissa yli 5 400 käyttäjän kattavuuden ja yli 100 tykkäystä ilman mak-

sullista markkinointia. Samainen juttu julkaistiin myös Koti-Lappi-lehdessä joitakin viikkoja myöhem-

min. Ihmisten tarinat vetävät siis lukijoita puoleensa myös somessa, ja samalla he tulevat oppineeksi 

maaseuturahaston tarjoamista tukimahdollisuuksista.  

 

Facebookissa on hyödynnetty myös erilaisia aluekehittämiseen liittyviä ryhmiä Lapin keinon sisältöjen 

jakamisessa eteenpäin. Sisältöjä on jaettu esimerkiksi Lapin aluekehittäjäverkostoon, Julkiset yritys-

toimijat Lappi -ryhmään, Lappilaisten kylien ryhmään, Lapin AMK Biotalous -ryhmään, maaseutuohjel-

man viestintäverkoston ryhmään sekä tapauskohtaisesti kyläyhdistysten Facebook-ryhmiin. Näin on 

http://www.lapinkeino.fi-sivustolla/
https://www.lapinkeino.fi/tee-se-suomessa/
https://www.lapinkeino.fi/loppuraportit/
https://www.lapinkeino.fi/loppuraportit/
https://www.lapinkeino.fi/hankkeen-toteuttajalle/
https://www.lapinkeino.fi/nuoret/
https://www.lapinkeino.fi/mita-kuuluu-kyliin/
https://www.lapinkeino.fi/hiihtoloma-lapissa/
https://www.lapinkeino.fi/hiihtoloma-lapissa/
https://www.lapinkeino.fi/2021/05/05/omalla-riskilla-investointi-kannatti-pian-sallassa-on-uusi-poronlihaleikkaamo/
https://www.lapinkeino.fi/2021/05/05/omalla-riskilla-investointi-kannatti-pian-sallassa-on-uusi-poronlihaleikkaamo/
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saatu edistettyä näkyvyyttä entisestään. Myös muutamat muut Facebook-sivut kuten Lapin Leader-

ryhmät, Suomen kylät ry ja maaseutu.fi ovat jakaneet Lapin keinon sisältöjä.  

 

Facebook-markkinointiin on käytetty hankeaika varoja harkiten, vain n. 380 €. Markkinointia on käy-

tetty lähinnä koko Lappia koskeviin julkaisuihin tai mainostaessa somekilpailuja, uutta lehteä tai kam-

panjaa. Kuvassa 5 tulokset Lapin keinon lehden julkaisun jälkeen pyörineeseen somekilpailu-kampan-

jaan, jossa osallistumaan pystyi kommentoimalla lempijutun lehdestä. Samalla aktivoitiin osallistujia 

edes selaamaan lehteä ja saatiin palautetta siitä, mikä lehden jutuista toimi lukijoille parhaiten.  

 

Kuva 5. Tulokset Facebook-markkinoinnista liittyen Lapin keinon lehden somekilpailuun. 

 

Twitterissä Lapin keinoja -hanke on viestinyt selkeästi enemmän asiantuntijayleisölle. Seuraajamäärät 

ovat sielläkin tasaisesti kasvaneet. Seuraajia on 400 kpl (tilanne 31.5.2021), kun niitä viime hankkeen 

päättyessä 31.12.2018 oli 274. Parhaimpina kuukausina twiitit ovat saavuttaneet yli 10 000 käyttäjän 

näkyvyyden ja useita retweettauksia sekä tykkäyksiä. Twitterissä on käytetty tunnisteita #maaseutufi 

sekä #leadersuomifi ja merkitty julkaisuihin aina julkaisun kannalta tärkeitä käyttäjätilejä kuten Lapin 

ELY-keskuksen, Leader-ryhmien, yrittäjien tai kehittäjäorganisaatioiden tilejä. 

 

Instagramissa on ollut selkeästi eniten kasvua. Tämä johtuu siitä, että Lapin keinoja -hankkeen toimin-

nan aikana kanavan käyttöä on selvästi lisätty ja uusia seuraajia tavoiteltu esim. somekilpailujen ja 
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kampanjoiden avulla. Instagramissa pääroolissa on visuaalisuus, lisäksi suosittuja ovat lyhyet reels-vi-

deot. Lapin keinoja -hankkeessa on Instagram-tilille julkaistu lähinnä tietoja erilaisista kampanjoista ja 

ajankohtaisista asioista. Story-osiossa on jaettu aina tieto uusista julkaisuista kotisivuilla. Lisäksi hank-

keessa tuotetut videot ovat nähtävissä Instagram-tilillä. Kohderyhmä on Instagramissa selkeästi Fa-

cebookia nuorempaa. Instagram-seuraajia hankkeella 26.5.2021 oli 488. Seuraajamääriä ei ole aiem-

min tarkkaan tilastoitu, mutta vuoden 2019 lopusta on ilmoitettu seuraajamääräksi 257 Lapin ELY-

keskuksen vuosiraporttiin. Seuraajamäärä on siis lähes tuplaantunut vuoden 2020 alusta lähtien. 

 

Hankkeen aikana ei ole teetetty videoita ostopalveluina ammattilaisilla. Ostopalveluna videon teosta 

on maksettu Muonion Nuorisoteatterille. Lapin keinon YouTube-kanavalla on hankeaikana julkaistu 

21 videota, joista osa on tuotettu edeltäjähankkeen aikana (7 kpl). Loput videot: Leader Pohjoisimman 

Lapin Parasta pohjoisesta -hankkeen järjestämän webinaarin tallenteet (4 kpl), Leader-helmi-kilpai-

luun osallistunut video (lyhyt ja pitkä versio eli yhteensä kaksi videota), Outokairan Trokareita ja kylt-

tyyriä -hankkeen videot (2 kpl), Leader-toiminnanjohtajien esittelyt (5 kpl) ja Leader nuorten tukena 

video, jonka tuotannosta vastasi Muonion Nuorisoteatteri. Uusimmat videot ovat olleet huomatta-

vasti suositumpia some-upotteina Facebookissa sekä Instagramissa. Suosituin video kanavalla on han-

keaikana ollut Muonion Melojat ry:n video, joka on kerännyt 2 609katselukertaa.  

 

Hankkeella ei julkaise uutiskirjettä, mutta Lapin ELY-keskuksen ajankohtaista hankerahoituksesta 

maaseudun toimijoille -uutiskirje on linkattuna Lapin keinon etusivulle. Sähköpostitse on välitetty tie-

toa lähinnä täsmäiskuina tietyille henkilöille sekä myöhemmin Leader-klubin jäsenille. Sähköpostilis-

tojen ylläpitoa on vaikeuttanut GDPR-asetus.  

 

Ulkoisen viestinnän lisäksi hanke on tehostanut sisäistä viestintää Lapin Leader-ryhmien ja ELY-kes-

kuksen välillä aktivoimalla ihmisiä käyttämään Slack-pikaviestipalvelua. Viestintäkoordinaattori on 

tarjonnut apua käyttöönotossa ja siivonnut yhdessä ELY:n viestintäsuunnittelijan kanssa ylimääräisiä 

kanavia pois Slackista, jotta sen käyttö olisi selkeämpää. Slackin käyttö on vuoden 2020 aikana jonkin 

verran lisääntynyt, mutta sitä ei vieläkään hyödynnetä siinä määrin kuin voisi. Slackin käyttö vähem-

män kiireellisissä ja kaikille tiedotettavissa asioissa vähentäisi lukemattomien sähköpostien määrää.  

 

 

https://youtu.be/HJwSUJFsZ-U
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C. Toimijoiden viestinnän tukeminen 

 

Lapin keinoja -hankkeen toiminnan yksi painopiste on ollut auttaa muita maaseuturahaston hank-

keita viestimään asiakasystävällisemmin ja selkeämmin. Viestintäkoordinaattori on tarjonnut aktiivi-

sesti apua hankkeille erityisesti erilaisten tekstien tai ilmoitusten laatimiseen, videoiden tuottamiseen 

ja somekanavien käyttöön liittyen. Tuen tarpeet ovat vaihdelleen laidasta laitaan. Neuvonta on vuoden 

2020 ulottunut myös erilaisiin etätyökaluihin kuten Microsoft Teamsiin ja Zoomiin sekä saavutetta-

vuuteen. Samanlaista tukea viestinnän suhteen on tarjottu myös Lapin Leader-ryhmille ja ELY-keskuk-

selle aina pyydettäessä.  

 

Toimijoiden viestinnän tukemiseksi järjestettiin marraskuussa 2020 viestintäkoulutus yhdessä Lapin 

ELY-keskuksen kanssa. Kouluttajana toimi Heidi Korva Communikélta. Koulutus tarjosi käytännön 

vinkkejä hankkeiden vaikuttavuudesta viestimiseen. Uusille koulutuksille on toiveista päätellen tar-

vetta. Mitä konkreettisempiin seikkoihin koulutus pureutuu, sitä hyödyllisemmäksi koulutus koetaan.  

 

D. Tiedotuslehden ja muun materiaalin tuottaminen 

 

Lapin keinoja -hanke julkaisi uuden lehden toukokuussa 2020. Lehden suunnittelu aloitettiin edellisen 

viestintäkoordinaattorin aikana v. 2019, mutta sisällöt laadittiin suurimmalta osin tammi-toukokuun 

2020 aikana. Lehden taitosta ja painosta vastasi Seven-1, jonka kanssa pidettiin useampi tuotantopa-

laveri. Lehden sisällöt on jaoteltu Leader-ryhmittäin ja ELY-keskuksen omaan osioon. Lehteä painettiin 

kaikkiaan 7000 kpl, ja se julkaistiin myös sähköisenä. Lehteä on jaettu eteenpäin kaikissa livetapaami-

sissa. Se onkin osoittautunut helpoksi tavaksi tarjota lisätietoa ja jotain ”kättä pidempää” kiinnostu-

neille. Viestintäkoordinaattori on postittanut lehden kaikille Suomen Leader-ryhmille, Suomen kylille, 

Lapin kansalle ja radiolle sekä tärkeille sidosryhmille. Leader-ryhmät ja ELY-keskus ovat myös jaka-

neet lehteä eteenpäin omissa kanavissaan ja omille sidosryhmilleen. Lehden lukukertojen lisäämiseksi 

ja someseuraajien aktivoimiseksi järjestettiin somekilpailu, jossa kyseltiin lehden kiinnostavinta jut-

tua. Valtakunnalliset yhteistyökumppanit ovat jakaneet lehteä mukavasti eteenpäin omissa someka-

navissaan.  

 

https://issuu.com/lapinkeino/docs/lapinkeino-lehti-2020
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Hankkeen aikana ei ole hankittu uusia jaettavia yleisiä viestintämateriaaleja, vaan on hyödynnetty 

edeltäjähankkeessa Lapin keinossa hankittuja materiaaleja, kuten Sinni-shotteja, karkkirasioita ja 

muistivihkoja Lapin keinon visuaalisella ilmeellä. Syötävien materiaalien hyödyntämistä on vaikeutta-

nut nopeasti umpeutunut parasta ennen -päivämäärä. Materiaaleja on jaettu erityisesti tapahtumien 

ja messujen yhteydessä, mutta koronavuonna myös haastatteluiden aikana. Hankkeen loppupuolella 

tilattiin myös lappilaisia design-lahjatavaroita nuorgamilaiselta Art Miriamilta (koivuviilusta tehdyt 

tarjoilualustat eri kuvituksilla) sekä kittiläläiselät Kasper Sirkalta (poronluusta tehty kahvimitta, johon 

on kaiverrettu käsin Lapin keino). Kahvimitan kanssa tilattiin myös pienet logolaput, jotka valmisti Pai-

natuskeskus Rovaniemellä. Tilaustiedot: Outokaira tuottamhan ry, Leader Tunturi-Lappi ry, Peräpoh-

jolan Leader ry ja Lapin ELY-keskus: 74 kpl molempia, Lapin keinoja -hanke: 46 kpl molempia ja Koillis-

maan Leader ry: 24 kpl molempia. Kaikki tilaukset ja postituskulut maksoi Lapin keinoja -hanke. Lahja-

tavaroita tullaan hyödyntämään myös uudessa Lapin keinot -hankkeessa lahjatavaroina, joita voidaan 

antaa esimerkiksi tärkeille yhteistyökumppaneille, hallituksen jäsenille sekä haastateltaville tahoille. 

Lahjatavarat ovat näkyvissä liitteessä 2.  

 

E. Yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen 

 

Lapin keinoja -hanke on pyrkinyt toiminnallaan edistämään lappilaisten maaseuturahaston hanketo-

teuttajien verkostoitumista. Verkostoitumisen suurimpana ponnistuksena oli maaseuturahaston pe-

rinteinen hankekoulutus, joka järjestettiin 10.11.2020 vallitsevan tilanteen vuoksi etänä yhdessä La-

pin ELY-keskuksen kanssa. Koulutukseen osallistui n. sata kuulijaa. Lisäksi 17.11.2020 järjestettiin 

viestintäkoulutus, jossa osallistujat pääsivät työpajaosiossa myös tutustumaan toisiinsa ja antamaan 

hankeviestintään ja vaikuttavuusviestintään liittyviä vinkkejä toisilleen. Tähänkin tilaisuuteen osallis-

tui etänä n. sata ihmistä.  

 

Alkuvuonna 2019 hanke osallistui Lapin liiton Maaseutuklusterin viestintä -hankkeen järjestämiin 

työpajoihin, jossa kartoitettiin toimenpiteitä Lapin maaseutuohjelmaan. Työpajat toimivat myös oivina 

verkostoitumisitilaisuuksina hankkeelle.  

 

Vuoden 2020 alusta lähtien hanke on järjestänyt Lapin Leader-ryhmien toiminnanjohtajille Toimari-

tunteja noin 3–4 viikon välein. Tunnit pidetään yleensä aamuisin ja ne kestävät 1–2 tuntia. 
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Toimaritunteihin ei ole tarkkaa asialistaa, vaan keskustelu on vapaamuotoista ja käsittelee ajankohtai-

sia aiheita. Toimaritunnit on otettu vastaan tervetulleena yhteistyön lisääjänä ja helppona keskustelu-

alustana toiminnanjohtajien keskuudessa.  

 

Elokuusta 2020 lähtien on järjestetty yleishyödyllisten Leader-hankkeiden toteuttajille Leader-klu-

bia. Tarkoituksena on tarjota hanketoteuttajille matalan kynnyksen verkostoitumistilaisuus, jossa voi 

oppia toinen toisiltaan ja saada hyödyllisiä käytännön vinkkejä liittyen hanketoteuttamiseen. Klubita-

paamisia on pidetty seuraavanlaisesti: 19.8.2021 ensimmäinen tapaaminen, 21.10.2021 teemalla mitä 

kylissä on hankkeilla tehty ja saatu aikaan, 9.11.2021 teemalla Hyrrä ja Suomi.fi (kouluttajina Hilkka 

Konttaniemi ja Minna Huikuri), 10.2.2021 teemalla talkoot, 13.4.2021 teemalla hanketoiminnan haas-

teet sekä 20.5.2021 teemalla tulevan ohjelmakauden yhteistyö. Osallistujamäärä on vaihdellut n. 15–

30 osallistujan välillä. Osallistujilta kysyttiin 13.4. tapaamisessa palautetta Leader-klubista. Osallistu-

jat totesivat, että klubitapaamiset ovat hyödyllisiä, sillä korona-aikana ei pääse muuten helposti ver-

kostoitumaan. Lisäksi tapaamisia toivottiin jatkossa jopa tiheämmin. 

 

Hankkeessa suunniteltiin myös Leader-hallituskoulutusta syksylle 2020, mutta suunnitelmista jou-

duttiin luopumaan huonontuneen koronatilanteen takia. Koulutukseen oli jo hankittu asiantuntija 

(Sari Rannanpää, MDI) sekä suunniteltu valmiiksi ohjelmarunkoa. Koulutus pidetään Leader-ryhmien 

toimesta mahdollisesti myöhemmin livetapahtumana. 

 

Hanke on tehnyt yhteistyötä muiden maaseuturahaston hankkeiden kanssa. Erityisen läheisiä kump-

panihankkeita viestinnän suhteen ovat olleet Avoimet miljööt ja aidot elämykset (AMAT) (hallinnoija 

Leader Pohjoisin Lappi), Maaseutuklusterin viestintä (Lapin liitto), Meidän Kilpiaapa (Pelkosenniemen 

kunta), Lapin vieraslajit tunnetuksi ja haltuun (Lapin maa- ja kotitalousnaiset), N-Y-T yrittäjyyteen! 

(Peräpohjolan Leader), Youth Activator Network (Leader Pohjoisin Lappi), Alueellinen elintarvikelo-

gistiikka (Sodankylän & Kittilän kunta) sekä Trokareita ja kylttyyriä (Outokaira tuottamhan ry). Hanke 

on osallistunut myös Lapin elintarvike- ja luonnontuotealan verkostotapaamiseen keväällä 2021 sekä 

Lapin veto- ja pitovoimatyöhön erilaisten kartoitusten merkeissä vuonna 2020. Lisäksi hanke on osal-

listunut muiden hankkeiden pitämiin tilaisuuksiin joko paikan päällä tai etävälineillä aina tilaisuuden 

ohjelman ja tarpeen mukaan.  
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Viestintäkoordinaattorin toimisto on sijain-

nut Y_Northin tiloissa Rovaniemellä tammi-

kuusta 2020 lähtien, aiemmin viestintäkoor-

dinaattorin työpiste sijaitsi Lapin ELY-kes-

kuksen tiloissa Rovaniemellä. Y_Northin toi-

mistolla sijaitsee myös Lapin yrittäjien toimi-

piste ja heille onkin suullisesti ja lehden muo-

dossa esitelty maaseuturahaston mahdolli-

suuksia ja ehdotettu yhteistyötä. Yhteistyö 

ei ole sittemmin konkreettisesti edennyt 

henkilöstövaihdosten takia, mutta yhteis-

työn mahdollisuudet ovat yhä olemassa mata-

lalla kynnyksellä. Myös House of Laplandiin 

(HOL) on otettu yhteyttä ja pyydetty heitä jakamaan hankkeen tuottamia sisältöjä omissa kanavissaan 

eteenpäin sekä tarjottu mahdollisuutta laajempaankin yhteistyöhön. Tämä onkin toteutunut toisinaan 

(kuva 6). HOL:n kanavien kautta tavoitettaisiin laaja näkyvyys ja samalla maaseuturahasto pääsisi pa-

remmin osaksi Lappi-kuvaa.  

 

F. Yhteistyö maaseutuohjelman viestintäverkoston kanssa  

 

Lapin keinoja on osallistunut säännöllisesti maaseutuohjelman viestintäverkoston yhteistyöhön. 

Viestintäkoordinaattori on osallistunut jokaiselle kerran kuussa pidetylle viestintäkahvi-tapaamiselle 

sekä jokaiseen viestintäverkoston kokoukseen vuodesta 2020 lähtien. Tapaamisissa on käyty läpi 

maaseutuohjelmaa koskettavia teemoja kuten elpymisvaroja, valtakunnallisia kampanjoita kuten Tee 

se Suomessa, Lähiruokapäivä, äitienpäivän ja EU-päivän yhteisviestintä, Avoimet kylät sekä muita 

ajankohtaisia asioita. Tapaamiset ovat olleet antoisia: tieto on vaihtunut hyvin ja lappilaisten huolen-

aiheita, toiveita sekä ajankohtaisia tempauksia on voitu viedä valtakunnalliseen tietoon.  

 

Viestintäkoordinaattorin avulla useat uudet yritys- ja yleishyödylliset kesämatkailukohteet ovat pääs-

seet mukaan Tee se Suomessa -kampanjaan, jossa Lappi on ollut suosituimpien maakuntien joukossa. 

Kuva 6.  Kuvakaappaus HOL:n retweettaamasta Lapin 
keinon blogikirjoituksesta. 

https://www.maaseutu.fi/teesesuomessa


 

17 
 

Viestintäkoordinaattori on yhdessä Lapin ELY-keskuksen suunnittelijan kanssa tuottanut maa-

seutu.fi:n Terveisiä maalta ja maailmalta -sivustolle juttuja säännöllisesti aina Lapin sisällöntuottovuo-

roilla. Jutut löytyvät sivuilta https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/viestinta2/terveiset-

maalta-ja-maailmalta.  

 

Korona-aikana on ollut myös helppoa osallistua muiden Leader-viestintähankkeiden järjestämiin ti-

laisuuksiin. Eniten tätä mahdollisuutta on hyödynnetty viestintäkoulutusten kohdalla, joita ovat tar-

jonneet Hämeenraitti sekä Keski-Suomen maaseutu. Viestintäkoordinaattori on osallistunut mm. äly-

puhelinkuvaamista, selkokielistä hankeviestintää ja mediaviestintää käsitteleviin tilaisuuksiin, joista 

viestintäkoordinaattori on voinut välittää saamiansa oppeja eteenpäin lappilaisille toimijoille. Lisäksi 

muiden viestijöiden kanssa on mietitty yhdessä vaikuttavuusviestintää ja tuloksia esittelevää infogra-

fiikkaa. Yhteistyö on siis etäaikana jopa helpottunut, vaikka kasvotusten tapaamisia ei olekaan juuri 

järjestetty kevään 2020 jälkeen.  

 

Lapin keinoja -hanke edustaa Leader-brändityönyrkissä Lappia. Brändityönyrkin ensimmäinen tapaa-

minen pidettiin 7.9.2020 Tampereella. Työnyrkki on toistaiseksi tuottanut kaikkien käyttöön uuden 

Leader-siluetin, josta tosin Lapissa ei pidetty. Tästä syystä Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa teettivät sa-

malla graafikolla oman Pohjois-Suomen Leader-siluetin. Siluetti valmistui syyskuussa 2021, hankkeen 

toiminnan jo päätyttyä, mutta sen kustannukset maksettiin Lapin keinoja -hankkeesta.  

 

G. Ohjelmakauden taite 

 

Uuden ohjelmakauden taitteessa on viestitty siirtymäkaudesta lähinnä sillä tasolla, että rahoitus jat-

kuu normaalisti vanhojen sääntöjen mukaan, mutta uusilla varoilla. Asiakkaita ei ole haluttu sekoittaa 

termiviidakolla, vaan mieluummin pyritään viestimään siitä, että rahaa saa yhä hyviin hankeideoihin. 

Näin on linjattu myös viestintäverkostossa. Elpymisvaroista viestintä on aloitettu keväällä 2021 ja sitä 

jatketaan aina uuden tiedon mukaan myös uudessa hankkeessa. 

 

Uutta ohjelmakautta on Lapissa valmisteltu esimerkiksi Älykkäät maaseudut -webinaarissa, joka oli 

tarkoitus järjestää ensin 13.3.2020, mutta siirtyi pidettäväksi etänä 21.9.2020. Webinaariin osallistui 

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/viestinta2/terveiset-maalta-ja-maailmalta
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/viestinta2/terveiset-maalta-ja-maailmalta


 

18 
 

noin sata kuulijaa. Webinaarin valmistelivat ja järjestivät yhdessä Lapin keinoja -hanke, Lapin Leader-

ryhmät ja Lapin ELY-keskus.   

 

Lapin Leader-ryhmien kanssa on mietitty kuluneiden ohjelmakausien yhteistyötä sekä sitä, mitä tule-

valla ohjelmakaudella tulisi yhdessä hankkeistaa. Lisäksi viestintäkoordinaattori on ollut edesautta-

massa kahden Leader-vetoomuksen kirjoittamista. Ensimmäinen laadittiin Lapin kansanedustajille 

Leader-toiminnan jatkuvuuden puolesta 21.2.2020. Toinen vetoomus oli valtakunnallinen ja sen alle-

kirjoittivat kaikki 55 Suomen Leader-ryhmää. Vetoomus käsitteli Leader-toiminnan rahoitusosuuden 

nostamista. Vetoomusta jaettiin Suomen kylien Leader-jaoston kautta eduskunnan kylätoimintaver-

kostolle 29.1.2021.  

 

 

b) aikataulut 

 
Hankkeen aktiivinen toteutusaika oli 1.10.2018–31.7.2021, mutta hankeaika kesti 31.12.2021 

saakka. Viestintäkoordinaattori oli palkattuna hankkeeseen 1.1.2019–31.7.2021, lukuun ottamatta n. 

kahden kuukauden mittaista aikaa marraskuusta 2019 tammikuulle 2020. Hankkeen aikataulu hanke-

viestinnän (juttujen teko, somen päivittäminen) sekä erilaisten muiden järjestämien tilaisuuksien ku-

ten työpajojen, webinaarien ja ajankohtaispäivien lisäksi: 

 

• Helmikuu 2019: osallistuminen Posion messuille 23.2.  

• Huhtikuu 2019: osallistuminen Kuukasjärven maalaismarkkinoille 6.4.  

• Toukokuu 2019: Tulokset-sivu kotisivuille ja tämän alle rahoitetut hankkeet -sivu eli hanke-

kartta ja loppuraportit-sivu.  

• Kesäkuu 2019: KalottJazzBlues 28.6., Tee se Suomessa -alasivu ajankohtaisten alle. Osallistu-

minen Tee se Suomessa -kampanjaan. 

• Heinäkuu 2019: Kittilän markkinat 5.7. 

• Elokuu 2019: Maaseudulta käsin -messut Tervolassa 24.–25.8. 

• Syyskuu 2019: Satoa ja sapuskaa -tapahtuma Kairalassa 7.9., nuoret-sivu Mitä voidaan tukea? 

-sivujen alle. Outokaira tuottamhan ry:n rahoitustiedote laadittiin ja jaettiin paikallislehtiin. 

Rahoitustiedotteen oli tarkoitus toimia pilottina muillekin ryhmille.  

https://drive.google.com/file/d/1Pm7XVZfOPQHVrFigJTb9SA8ypn_bJog6/view?usp=sharing
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• Tammikuu 2020: Uusi viestintäkoordinaattori aloitti 9.1., SYP-päivät Torniossa 28.–29.1. Uu-

den lehden suunnittelu ja sisältöjen laadinta aloitettiin.  

• Helmikuu 2020: Esiintyminen maaseutuhallinnon ajankohtaispäivillä Pyhätunturilla 10.2. 

Viestintäkoordinaattorin laatima vetoomus lappilaisille kansanedustajille julkaistiin 21.2. 

• Maaliskuu 2020: Toimarituntien konsepti aloitettiin 2.3. Siirtyminen etätoimintaan hallituksen 

linjausten mukaisesti 12.3. lähtien.  

• Huhtikuu 2020: Osallistuminen kesän Tee se Suomessa -kampanjaan. Mitä kuuluu kyliin? -ala-

sivun julkaisu ja sarjan aloittaminen.  

• Toukokuu 2020: Lapin keinon lehden julkaisu ja siihen liittyvä viestintä 29.5. alkaen.  

• Elokuu 2020: Virolaisten aluekehittäjien tapaaminen Outokairan alueella 13.8. Lapin Leader-

klubin aloittaminen 19.8.  

• Syyskuu 2020: Leader-brändityönyrkin ensimmäinen kokous Tampereella 7.9. Älykkäät maa-

seudut -webinaari 21.9.  

• Lokakuu 2020: Lapin Leader-helmi videon ideointi ja kuvaaminen. Lapin Leader-klubin toinen 

tapaaminen 21.10. 

• Marraskuu 2020: Osallistuminen Leader-ajankohtaispäiville ja Leader-viisuihin etänä 4.11. 

etänä. Lapin Leader-klubi Hyrrään ja suomi.fi-valtuuksiin liittyen 9.11. Maaseuturahaston 

ajankohtaiset hanketoimijoille 10.11. ja viestintäkoulutus 17.11. 

• Tammikuu 2021: Palautekysely Lapin keinoja -hankkeen toiminnasta. Viestintäkoordinaatto-

rin laatima valtakunnallinen vetoomus Leader-rahoituksen nostamisesta laadittiin ja julkaistiin 

virallisesti 29.1.  

• Helmikuu 2021: Hiihtoloma Lapissa -kampanjan suunnittelu sekä alasivujen julkaisu. Kampan-

jan toteutus aloitettiin. Leader-klubi teemalla talkoot 10.2. Toiminnanjohtajien esittelyvideoi-

den suunnittelu ja kuvaaminen aloitettiin.  

• Huhtikuu 2021: Leader-klubi teemalla hanketoiminnan haasteet 13.4. 

• Toukokuu 2021: Juttuvinkkilista lappilaisille medioille. Leader-klubi teemalla tuleva ohjelma-

kausi ja yhteistyö 20.5.  
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c. resurssit 

 

Hankkeessa on työskennellyt viestintäkoordinaattori 1.1.2019–31.7.2021. Viestintäkoordinaattori 

on toiminut kaksi eri henkilöä: Tuuli Kontio 1.1.–12.11.2019 ja 9.1.2020–31.7.2021 Johanna Asiala. 

Outokaira tuottamhan ry:n toiminnanjohtaja ja toimistosihteeri ovat jyvittäneet työaikaansa tehtyjen 

tuntien mukaisesti hankkeelle. Hankkeessa ei ole ostettu ostopalveluna juttujen kirjoittamista tai va-

lokuvaamista. Hanke on ostanut ostopalveluina nuorisohankkeita käsittelevän videon Muonion nuo-

risoteatterilta syyskuussa 2020 (julkaisu elokuussa 2021) sekä lehden taiton ja painatuksen Seven-1-

mainostoimistolta. Taitto ja painatus toteutettiin keväällä 2020.  

 

d. toteutuksen organisaatio 
 

Lapin keinoja -hankkeen hallinnoija on Outokaira tuottamhan ry. Hankkeen ohjausryhmä on valvonut 

ja ohjannut hankkeen toteutusta. Ohjausryhmässä ovat edustettuina kaikki Lapin viisi Leader-ryhmää, 

Lapin ELY-keskus, Outokairan hallitus sekä Lappilaiset kylät ry.  

 

Ohjausryhmän kokoukset: 

 

• 9.4.2019 

• 24.–31.10.2019, sähköpostikokous 

• 14.2.2020 

• 8.10.2020 

• 11.6.2021  

• 24.–29.9.2021, sähköpostikokous  

• 22.2.–3.3.2022, sähköpostikokous, loppuraportin hyväksyntä 
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e. kustannukset ja rahoitus 
 
Hankkeen budjetti esitettynä taulukossa:  

Toteutuneet kustannukset Budjetti 1.10.2018–31.12.2021 Käytetty 

Palkat 138 000 € 138 596,52 € 

Palkkiot 500 € 400 € 

Vuokrat 12 400 € 12 820,28 € 

 Ostopalvelut 30 300 € 28 850,11 € 

 Matkakulut 13 100 € 12 572,89 € 

Muut kulut 5 400 € 5 091,22 € 

Yhteensä 199 700 € 198 331,02 € 

 
Kustannusten tilanne vuoden 2021 loppuun mennessä. Palkkakustannuksiin lisätään lomapalkat ja -

rahat kesäloma-ajalta.  

 
 

f. raportointi ja seuranta 
 

Hanke on laatinut vaadittavat seurantaraportit viranomaisohjeistuksen mukaan. Seurantatietoja on 

jätetty Hyrrä-järjestelmään indikaattoreiden muodossa sekä maksuhakemusten yhteydessä. Viestin-

täkoordinaattori on raportoinut hankkeen toiminnasta ja etenemisestä ohjausryhmälle sekä hankkeen 

hallinnoijalle säännöllisesti.  

 

Viestintäkoordinaattori on pitänyt hankkeen johtajan, Outokaira tuottamhan ry:n toiminnanjohtajan 

kaiken aikaa ajan tasalla hankkeen toteutuksesta. Lisäksi ajan tasalla on pidetty ohjausryhmän jäsenet 

sekä muut tärkeät sidosryhmät. Viestintäkoordinaattori on seurannut tarkasti hankkeen toiminnan 

suuntaa ja tehnyt tarvittaessa muutoksia suunnitelmiin.  
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g. toteutusoletukset ja riskit 
 
Hankesuunnitelmassa hankkeen toteutuksen riskeiksi on mainittu muun muassa epäonnistunut rek-

rytointi, hankesuunnitelmasta poikkeaminen, tukipäätöksen vastaiset hankinnat, tavoitteiden toteu-

tumatta jääminen, sitoutumattomuus hankkeeseen, suunniteltujen toimien kalleus ja epäonnistuneet 

ostopalvelut. Hankkeen toteutuksen ennakoiduista riskeistä mikään ei ole ainakaan sellaisenaan to-

teutunut. Hankkeen toiminnassa olevat tahot ovat sitoutuneita hankkeen toimintaan - apua ja spar-

rausta on saanut aina pyytäessä puolin ja toisin. Ostopalvelut ovat onnistuneet, samoin rekrytoinnit. 

Tavoitteet on saavutettu hyvin, eikä yllättäviä poikkeamia budjettiin ole päässyt syntymään. Ko-

ronapandemian puhjettua hankkeesta säästyi huomattava määrä matka- ja muita kuluja, joita yleensä 

kuluu tapahtumia järjestettäessä.  

 

4.3. Yhteistyökumppanit 
 
Lapin keinoja -hankkeen pääyhteistyökumppaneina ovat olleet Lapin 5 Leader-ryhmää, Lapin ELY-kes-

kus, maaseutuohjelman viestintäverkosto ja siitä erityisesti muut Leader-viestintähankkeet sekä muut 

lappilaiset maaseuturahaston hankkeet sekä kehittäjäorganisaatiot ja -yhdistykset. Muutamia luetel-

tuina: Ruokavirasto, MMM, Suomen Kylät ry, Lappilaiset kylät ry, kyläyhdistykset ympäri Lapin. Suo-

men 4H-liitto, Paliskuntain yhdistys, House of Lapland, Lapin yrittäjät, Lapin kunnat, Luonnonvarakes-

kus ja Lapin liitto.  

 

4.4. Tulokset ja vaikuttavuus 
 
Hanke on onnistunut päätavoitteissaan eli viestimään maaseutuohjelman tuloksista ja vaikuttavuu-

desta konkreettisesti, elävin esimerkein. Tästä hanke onkin saanut hyvää palautetta: viestintä on ih-

misen kokoista ja näköistä. Näin on voitu tehdä maaseutuohjelmaa ja sen toteutusta tunnetuksi ilman 

byrokraattista hankekieltä. Yksi merkki siitä, että kansantajuisessa ja kevyessä viestinnässä on onnis-

tuttu, on se, että hankkeen tuottamia juttuja on saatu mediaan todella hyvin - läpimenoprosentti on 

ollut lähes 100. Ilahduttavan usein juttuihin on myös jätetty maininta maaseuturahastosta ja hankkeen 

rahoittajasta. Juttujen vaikuttavuutta on kuitenkin vaikea mitata ja usein tällaisen jatkuvan ja pitkäai-

kaisen viestinnän vaikutukset ovat nähtävissä vasta tulevaisuudessa.  
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Hanke on tukenut toimijoita viestinnässä aina tarpeiden mukaan ja tarjonnut tukeaan aina erilaisten 

tapaamisten yhteydessä. Lisäksi tukea on vuonna 2020 tarjottu erilaisten etätyökalujen käytössä uu-

den maailmantilanteen edessä. Tämän toiminnan vaikutukset ovat nähtävissä siten, että muutamat 

Lapissa vaikuttaneet maaseuturahaston hankkeet ovat avanneet rohkeasti uusia viestintäkanavia (ku-

ten Amat-hanke) ja viestineet niissä innovatiivisesti, tekeminen ja tulokset edellä. Hankkeet ovat myös 

rohkeasti siirtyneet järjestämään erilaisia webinaareja ja saaneet niihin hyvin osallistujia. Lisäksi hank-

keiden toiminnasta on saatu kerrottua mielenkiintoisia juttuja, jotka ovat saaneet hyvin näkyvyyttä. 

Yhteistyötä ja verkostoitumista on onnistuttu myös lisäämään, kiitos erilaisten etätilaisuuksien.  

 

Hankkeen toteuttaminen on pitkälti oppimista sitä mukaan, kun toimenpiteitä on tehty. Jokaisesta 

kampanjasta, somejutusta ja julkaisusta voi oppia: mikä toimii millekin kohderyhmälle, mikä herättää 

hämmennystä lukijoissa ja mikä ilahduttaa heitä. Lisäksi oppia voi ammentaa muilta viestijöiltä ja in-

spiroitua muiden hankkeiden tuottamista sisällöistä. Toivottavasti myös Lapin keinoja -hankkeen tuo-

tokset toimivat inspiraationa ja esimerkkinä muille hankkeille sopivalta osin! 

 

Leader- ja maaseuturahaston toiminnasta sekä rahoitusmahdollisuuksista viestiminen on erittäin tär-

keää lappilaisen maaseudun tulevaisuuden kannalta. Ilman viestintää emme saa tietoa leviämään laa-

jemmalle, jolloin idean siemen jää mahdollisesti kylvämättä potentiaalisten tulevien tuensaajien mie-

leen. Ilman viestintää toimintamme ei ole näkyvää, eikä siten merkityksellistä isolle yleisölle. Ilman 

viestintää toimintamme jää pienen piirin sisäiseksi kehittämiseksi, jolloin iso yleisö jää yhä miettimään, 

mitä EU-rahoilla oikeasti tehdään ja mistä saisi tukea kylätalon korjaamiseen, yrityksen tärkeisiin in-

vestointeihin tai lasten harrastuspaikan rakentamiseen.  

 

Hankesuunnitelmassa mainitut määrälliset tavoitteet ja tavoitteiden tulokset: 

 

• erilaisia sisältöjä (tekstit sekä videot) n. 100 kpl: ylittynyt, pelkästään juttuja on julkaistu 123 

• tiedotuslehti (painettu) 1 kpl: toteutunut 

• ajankohtaiskatsaukset hankkeista medialle 4 kpl: ylittynyt, media on julkaissut yli 10 ajankohtais-

katsausta/juttua liittyen hankkeisiin 
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• viestinnässä hyödynnettävissä olevaa kuvamateriaalia n. 50 kuvaa: toteutunut. Kuvia on otettu 

kymmenittäin jokaisella juttukeikalla. Kuvien käyttö aiheesta irrotettuna on kyseenalaista, mutta 

myös yleistä kuvituskuvamateriaalia on kertynyt hyvin. 

• erityisesti yrityksien yhteistyöhön liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista tai tuloksista kertovia 

esitteitä, painettu tai sähköinen, 3–6 kpl kertovia sähköisiä esitteitä, mikäli hankkeen loppuai-

kana esiintyy tarvetta näille: tälle ei ole ollut ilmi tuotua tarvetta, joten esitteitä ei ole tuotettu. 

• englanninkielinen painettu esite, jos sille todetaan vielä tarvetta: ei ole tuotettu. 

• osallistuminen messuille ja tapahtumiin näytteilleasettajana n. 8 tilaisuutta: estynyt koronapan-

demian vuoksi. Vuonna 2019 joitain tapahtumia, jonne on osallistuttu näytteilleasettajana.  

• mediatiedotteet 20 kpl: alittunut, 6 kpl. Läpimenoa ei kaikista ole tilastoitu. 

• verkostoitumistilaisuudet 2–4 kpl: ylittynyt, Leader-klubia on järjestetty kuusi kertaa, lisäksi han-

kekoulutusta kaksi kertaa (ajankohtaiset + viestintä)  

 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
 
Lapin keinot -hanke on saanut rahoituspäätöksen ja alkanut virallisesti 1.4.2021. Outokaira tuot-

tamhan ry:n hallitus on valinnut Johanna Asialan toteuttamaan Lapin keinot -hanketta sen viestintä-

koordinaattorina. Työsuhde uudessa hankkeessa on alkanut 1.8.2021. Lapin keinot -hanke jatkaa La-

pin keinoja -hankkeen työtä viestimällä maaseuturahaston mahdollisuuksista ja toiminnan vaikutta-

vuudesta Lapissa ainakin vuoden 2022 loppuun saakka.  

 

6. Ohjausryhmän lausunto hankkeesta 
 

Ohjausryhmä antoi lausunnon hankkeen toteutuksesta kokouksessaan 11.6.2021. Hanketta on toteu-

tettu hankesuunnitelman mukaisesti, ja hanke on saavuttanut vakaan, ammattimaisen aseman koko 

Lapissa. Viestintä on ollut suunnitelmallista, mutta erilaisiin tarpeisiin on voitu silti reagoida nopeasti. 

Maakunnan Leader-toiminta on saanut yhtenäisen viestin pitkälti Lapin keino -viestinnän avulla. 

Hanke on saanut aikaan Leader-ryhmissä uudenlaista rohkeutta viestintään ja tuonut apuja arjen vies-

tintään. Hyvin toimivia toimintamalleja on saatu monistettua tehokkaasti. Pitkäjänteisellä toiminnalla 

viestintäkanavat on saatu tunnetuiksi ja maaseuturahaston tunnettuus on lisääntynyt Lapissa huike-

asti. 
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LIITE 1. MEDIANÄKYVYYS 
 
Hankkeesta läpimenneet lehtijutut (painetut ja sähköiset). Seuranta lähtien maaliskuusta 2020 kro-

nologisessa järjestyksessä. Kaikkia lehdissä julkaistuja artikkeleita ei välttämättä ole saatu otettua tal-

teen seurannassa, mutta tässä kuitenkin kattava otanta medianäkyvyydestä. 

 

 
 
Julkaistu 9.3.2020: https://www.inarilainen.fi/paivyri/lahiruoalle-on-kysyntaa-mutta-missa-ovat-
tuottajat-ja-jalostajat-6.249.1789921.1fda7ab620. Lisäksi julkaistu juttu Koti-Lapissa, Sompiossa ja 
Lappilaisessa 25.3.2020 
 

https://www.inarilainen.fi/paivyri/lahiruoalle-on-kysyntaa-mutta-missa-ovat-tuottajat-ja-jalostajat-6.249.1789921.1fda7ab620
https://www.inarilainen.fi/paivyri/lahiruoalle-on-kysyntaa-mutta-missa-ovat-tuottajat-ja-jalostajat-6.249.1789921.1fda7ab620


 

26 
 

 
Meän Tornionlaakso, Urheiluseuran Loimun urheilutalon remontti, julkaistu to 14.5.2020 
(alkuperäinen juttu: https://www.lapinkeino.fi/2020/04/27/loimu-palvelee-kaikkia-raanujarvelai-
sia/)  
 
Lappilainen, juttu Voimaantuvat kylät -hankkeesta, julkaistu verkkoversiossa 26.5.2020: https://lap-
pilainen.fi/2020/05/26/maisemien-katkemaa-kylien-veto-ja-pitovoimaa-parantamassa/ 
(alkuperäinen juttu: https://www.lapinkeino.fi/2020/04/29/maisemien-katkemaa-kylien-veto-ja-
pitovoimaa-parantamassa/)  
 
Lappilainen, juttu kaupallisen kalastuksen EU-hankkeesta, julkaistu verkkoversiossa 2.6.2020: 
https://lappilainen.fi/2020/06/02/lapista-kaupallisen-kalastuksen-mallia-maailmalle/ 
(alkuperäinen juttu: https://www.lapinkeino.fi/2020/05/11/lapista-kaupallisen-kalastuksen-mallia-
maailmalle/)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lapinkeino.fi/2020/04/27/loimu-palvelee-kaikkia-raanujarvelaisia/
https://www.lapinkeino.fi/2020/04/27/loimu-palvelee-kaikkia-raanujarvelaisia/
https://lappilainen.fi/2020/05/26/maisemien-katkemaa-kylien-veto-ja-pitovoimaa-parantamassa/
https://lappilainen.fi/2020/05/26/maisemien-katkemaa-kylien-veto-ja-pitovoimaa-parantamassa/
https://www.lapinkeino.fi/2020/04/29/maisemien-katkemaa-kylien-veto-ja-pitovoimaa-parantamassa/
https://www.lapinkeino.fi/2020/04/29/maisemien-katkemaa-kylien-veto-ja-pitovoimaa-parantamassa/
https://lappilainen.fi/2020/06/02/lapista-kaupallisen-kalastuksen-mallia-maailmalle/
https://www.lapinkeino.fi/2020/05/11/lapista-kaupallisen-kalastuksen-mallia-maailmalle/
https://www.lapinkeino.fi/2020/05/11/lapista-kaupallisen-kalastuksen-mallia-maailmalle/
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Lapin kansa, juttu Meidän 
Kilpiaapa -hankkeen suoli-
vestä, julkaistu verkkover-
siossa 8.6.2020: 
https://www.lapin-
kansa.fi/suolive-tasta-voit-
seurata-suorana-pelko-
senniemen/2593937. 
Sama juttu printtilehdessä 
10.6.2020. Alkuperäinen 
juttu: https://www.lapin-
keino.fi/2020/06/03/pel-
kosenniemen-kilpiaapa-
hyppasi-nykyaikaan-mo-
derni-suo-netissa/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.lapinkansa.fi/suolive-tasta-voit-seurata-suorana-pelkosenniemen/2593937
https://www.lapinkansa.fi/suolive-tasta-voit-seurata-suorana-pelkosenniemen/2593937
https://www.lapinkansa.fi/suolive-tasta-voit-seurata-suorana-pelkosenniemen/2593937
https://www.lapinkansa.fi/suolive-tasta-voit-seurata-suorana-pelkosenniemen/2593937
https://www.lapinkeino.fi/2020/06/03/pelkosenniemen-kilpiaapa-hyppasi-nykyaikaan-moderni-suo-netissa/
https://www.lapinkeino.fi/2020/06/03/pelkosenniemen-kilpiaapa-hyppasi-nykyaikaan-moderni-suo-netissa/
https://www.lapinkeino.fi/2020/06/03/pelkosenniemen-kilpiaapa-hyppasi-nykyaikaan-moderni-suo-netissa/
https://www.lapinkeino.fi/2020/06/03/pelkosenniemen-kilpiaapa-hyppasi-nykyaikaan-moderni-suo-netissa/
https://www.lapinkeino.fi/2020/06/03/pelkosenniemen-kilpiaapa-hyppasi-nykyaikaan-moderni-suo-netissa/
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Koti-Lappi, juttu Kursun 
kyläseurasta ja heidän 
hyödyntämistään Lea-
der-tuista, julkaistu 
printtilehdessä 
27.8.2020. Alkuperäinen 
juttu: https://www.lapin-
keino.fi/2020/08/07/ky-
latalon-kunnostusta-
kirpputoreja-kahvitte-
lua-ja-kalastelua-ela-
maa-kursussa/. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uusi Rovaniemi, juttu Rovaniemen kylien kehittämi-
sestä (Kylien Rovaniemi -hanke), julkaistu printtileh-
dessä ja sähköisessä lehdessä 23.9.2020. Alkuperäi-
nen juttu: https://www.lapinkeino.fi/2020/09/09/ro-
vaniemen-kylat-kehittyvat-kokeillen/  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lapinkeino.fi/2020/08/07/kylatalon-kunnostusta-kirpputoreja-kahvittelua-ja-kalastelua-elamaa-kursussa/
https://www.lapinkeino.fi/2020/08/07/kylatalon-kunnostusta-kirpputoreja-kahvittelua-ja-kalastelua-elamaa-kursussa/
https://www.lapinkeino.fi/2020/08/07/kylatalon-kunnostusta-kirpputoreja-kahvittelua-ja-kalastelua-elamaa-kursussa/
https://www.lapinkeino.fi/2020/08/07/kylatalon-kunnostusta-kirpputoreja-kahvittelua-ja-kalastelua-elamaa-kursussa/
https://www.lapinkeino.fi/2020/08/07/kylatalon-kunnostusta-kirpputoreja-kahvittelua-ja-kalastelua-elamaa-kursussa/
https://www.lapinkeino.fi/2020/08/07/kylatalon-kunnostusta-kirpputoreja-kahvittelua-ja-kalastelua-elamaa-kursussa/
https://www.lapinkeino.fi/2020/09/09/rovaniemen-kylat-kehittyvat-kokeillen/
https://www.lapinkeino.fi/2020/09/09/rovaniemen-kylat-kehittyvat-kokeillen/
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Lappilainen, blogiteksti maallemuutosta, julkaistu lyhennetty versio printti- ja painolehdessä 
28.10.2020. Alkuperäinen blogiteksti: https://www.lapinkeino.fi/2020/09/30/kuka-hullu-tanne-ha-
luaisi. 

 
Lyhentämätön, koko sivun mit-
tainen juttu Lapin Metsäläinen 
Oy:stä Kuriiri-lehdessä 
21.1.2021. Alkuperäinen juttu: 
https://www.lapin-
keino.fi/2021/01/14/metsa-ko-
lossa-paasee-lahelle-luontoa/  
 

https://www.lapinkeino.fi/2020/09/30/kuka-hullu-tanne-haluaisi.
https://www.lapinkeino.fi/2020/09/30/kuka-hullu-tanne-haluaisi.
https://www.lapinkeino.fi/2021/01/14/metsa-kolossa-paasee-lahelle-luontoa/
https://www.lapinkeino.fi/2021/01/14/metsa-kolossa-paasee-lahelle-luontoa/
https://www.lapinkeino.fi/2021/01/14/metsa-kolossa-paasee-lahelle-luontoa/
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Niesin kyläjuttu, julkaistu 
painetussa Uudessa Rova-
niemessä sekä Lapin kan-
sassa verkkojuttuna 
(https://www.lapin-
kansa.fi/niesi-pyrkii-maail-
mankartalle-vaikka-valo-
kuitu-puu/3370878) 
17.2.2021. Alkuperäinen 
juttu: https://www.lapin-
keino.fi/2021/01/29/niesi-
elaa-uutta-kukoistuskaut-
taan/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lapinkansa.fi/niesi-pyrkii-maailmankartalle-vaikka-valokuitu-puu/3370878
https://www.lapinkansa.fi/niesi-pyrkii-maailmankartalle-vaikka-valokuitu-puu/3370878
https://www.lapinkansa.fi/niesi-pyrkii-maailmankartalle-vaikka-valokuitu-puu/3370878
https://www.lapinkansa.fi/niesi-pyrkii-maailmankartalle-vaikka-valokuitu-puu/3370878
https://www.lapinkeino.fi/2021/01/29/niesi-elaa-uutta-kukoistuskauttaan/
https://www.lapinkeino.fi/2021/01/29/niesi-elaa-uutta-kukoistuskauttaan/
https://www.lapinkeino.fi/2021/01/29/niesi-elaa-uutta-kukoistuskauttaan/
https://www.lapinkeino.fi/2021/01/29/niesi-elaa-uutta-kukoistuskauttaan/
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Juttu Amat-hankkeen järjestämästä tilaisuu-
desta Kittilän Tepastossa, julkaistu Lappilai-
nen-lehdessä 24.2.2021. Alkuperäinen juttu: 
https://www.lapinkeino.fi/2020/08/25/ikku-
nanpielia-ja-punamultaa-rakennusperintoa-
vaalimassa-tepastossa/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juttu Saamelaismuseosää-
tiön Siidan toteuttamista 
hankkeista, julkaistu Lappi-
lainen-lehdessä 24.2.2021. 
Alkuperäinen juttu: 
https://www.lapin-
keino.fi/2020/09/23/lea-
der-tukena-saamelaiskult-
tuurin-vaalimisessa/  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.lapinkeino.fi/2020/08/25/ikkunanpielia-ja-punamultaa-rakennusperintoa-vaalimassa-tepastossa/
https://www.lapinkeino.fi/2020/08/25/ikkunanpielia-ja-punamultaa-rakennusperintoa-vaalimassa-tepastossa/
https://www.lapinkeino.fi/2020/08/25/ikkunanpielia-ja-punamultaa-rakennusperintoa-vaalimassa-tepastossa/
https://www.lapinkeino.fi/2020/09/23/leader-tukena-saamelaiskulttuurin-vaalimisessa/
https://www.lapinkeino.fi/2020/09/23/leader-tukena-saamelaiskulttuurin-vaalimisessa/
https://www.lapinkeino.fi/2020/09/23/leader-tukena-saamelaiskulttuurin-vaalimisessa/
https://www.lapinkeino.fi/2020/09/23/leader-tukena-saamelaiskulttuurin-vaalimisessa/
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Tiedote Suomen kylien nuorisojaostosta ja sen Lapin edustuksesta Meän Tornionlaaksossa 8.4.2021. 
(alkuperäinen uutinen: https://www.lapinkeino.fi/2021/03/29/suomen-kylat-rylle-uusi-nuorten-ja-
osto-mukana-edustus-lapista/)  

 
Tiedote Suomen kylien nuorisojaostosta ja sen Lapin edustuksesta ja siitä tehty juttu Lounais-Lapissa 
14.4.2021. (alkuperäinen uutinen: https://www.lapinkeino.fi/2021/03/29/suomen-kylat-rylle-uusi-
nuorten-jaosto-mukana-edustus-lapista/)  

 

https://www.lapinkeino.fi/2021/03/29/suomen-kylat-rylle-uusi-nuorten-jaosto-mukana-edustus-lapista/
https://www.lapinkeino.fi/2021/03/29/suomen-kylat-rylle-uusi-nuorten-jaosto-mukana-edustus-lapista/
https://www.lapinkeino.fi/2021/03/29/suomen-kylat-rylle-uusi-nuorten-jaosto-mukana-edustus-lapista/
https://www.lapinkeino.fi/2021/03/29/suomen-kylat-rylle-uusi-nuorten-jaosto-mukana-edustus-lapista/
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Juttu Avoimet miljööt -hankkeesta, Lappilainen, 28.4.2021. Alkuperäinen juttu: https://www.lapin-
keino.fi/2020/08/25/ikkunanpielia-ja-punamultaa-rakennusperintoa-vaalimassa-tepastossa/ 
 
Koko aukeaman juttu Tapionniemen toteuttamista hankkeista Koti-Lapissa 22.4.2021. Alkuperäinen 
juttu: https://www.lapinkeino.fi/2021/04/07/onnellisten-kyla-ei-herannyt-henkiin-itsestaan/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lapinkeino.fi/2020/08/25/ikkunanpielia-ja-punamultaa-rakennusperintoa-vaalimassa-tepastossa/
https://www.lapinkeino.fi/2020/08/25/ikkunanpielia-ja-punamultaa-rakennusperintoa-vaalimassa-tepastossa/
https://www.lapinkeino.fi/2021/04/07/onnellisten-kyla-ei-herannyt-henkiin-itsestaan/
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Juttu Antti Äärelän investoinnista, Sompio, 
17.5.2021, julkaistu myös printtilehdessä: 
https://www.sompio.fi/artikkelit/poronli-
haleikkaamo-omaan-pihapiiriin-leaderin-
tuella-6.184.1999065.540356e290. Alku-
peräinen juttu: https://www.lapin-
keino.fi/2021/05/06/poronlihaleikkaamo-
omaan-pihapiiriin-leaderin-tuella/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juttu Pasi Oinaan investoimasta poronlihaleikkaamosta Sallassa, Koti-Lappi, 20.5.2021. Alkuperäi-
nen juttu: https://www.lapinkeino.fi/2021/05/05/omalla-riskilla-investointi-kannatti-pian-sallassa-
on-uusi-poronlihaleikkaamo/ 
 
 
  

https://www.sompio.fi/artikkelit/poronlihaleikkaamo-omaan-pihapiiriin-leaderin-tuella-6.184.1999065.540356e290
https://www.sompio.fi/artikkelit/poronlihaleikkaamo-omaan-pihapiiriin-leaderin-tuella-6.184.1999065.540356e290
https://www.sompio.fi/artikkelit/poronlihaleikkaamo-omaan-pihapiiriin-leaderin-tuella-6.184.1999065.540356e290
https://www.lapinkeino.fi/2021/05/06/poronlihaleikkaamo-omaan-pihapiiriin-leaderin-tuella/
https://www.lapinkeino.fi/2021/05/06/poronlihaleikkaamo-omaan-pihapiiriin-leaderin-tuella/
https://www.lapinkeino.fi/2021/05/06/poronlihaleikkaamo-omaan-pihapiiriin-leaderin-tuella/
https://www.lapinkeino.fi/2021/05/05/omalla-riskilla-investointi-kannatti-pian-sallassa-on-uusi-poronlihaleikkaamo/
https://www.lapinkeino.fi/2021/05/05/omalla-riskilla-investointi-kannatti-pian-sallassa-on-uusi-poronlihaleikkaamo/
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LIITE 2. LAHJATAVARAT 
 
Alla olevassa kuvissa ovat esillä hankkeessa tilatut lahjatavarat. Koivuviilusta tehtyjä 22x15 cm kokoi-

sia tarjoilualustoja/leipälautasia tilattiin useilla erilaisilla kuvioilla, tässä kuvassa esillä ovat Lapin kei-

noja -hankkeen tilaamat kuvat. Alustan taustapuolella on tarvittavat logot ja Lapin keinon kotisivujen 

osoite. Alustat on valmistanut nuorgamilainen Art Miriam (https://mirjamikinnunen.fi/). Poronsar-

vesta tehtyjen kahvimittojen kanssa jaetaan pientä logolappua (tuottanut Painatuskeskus), sillä kahvi-

mittaan ei voinut käsin kaivertaa tarvittavia logoja. Kahvimitat on valmistanut käsityönä kittiläläinen 

Kasper Sirkka. 

 

Tarjoilualustojen ja kahvimittojen lisäksi ensimmäisessä kuvassa on hankkeessa teetetty Lapin keinon 

lehti sekä Lapin keinot -hankkeessa uuden lehden visuaalisella ilmeellä teetetty muistivihko.  

 

  

https://mirjamikinnunen.fi/
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