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1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 

1.1 Hankkeen toteuttaja 

Hankkeen toteutti Leader Pohjoisin Lappi ry. Yhdistys on paikallinen Leader-ryhmä, jonka toiminta-

alueeseen kuuluvat Utsjoki, Inari, Sodankylä, Savukoski, Salla, Pelkosenniemi ja Kemijärvi. Yhdis-

tys hallinnoi ja rahoittaa maaseudun kehittämishankkeita. Yhdistys hallinnoi myös Lapin maakun-

nan kattavia hankkeita, mikäli yhdistyksellä on erityisiä tavoitteita tai henkilöstöllä erityistä osaa-

mista hankkeen tavoitteiden näkökulmasta. 

1.2 Hankkeen nimi ja hanketunnus 

Hankkeen nimi: Avoimet miljööt ja aidot elämykset -hanke (Amat-hanke) 

Hankepäätösnumero:102361 

1.3 Yhteenveto hankkeesta 

Hankkeen päätavoitteena oli säilyttää ja kehittää maaseudun kulttuurimaisemaa ja rakennusperin-

töä ja siten luoda kylämatkailun kokonaisvaltaisia toimintaympäristöjä. Tavoitteena oli lisätä kylä-

läisten tietoisuutta arvokkaista kulttuurimaisemista ja rakennuksista sekä niiden hoitotavoista osal-

listavin työpajoin, tilaisuuksin ja kokeiluin. Toimenpiteitä pyrittiin toteuttamaan pääasiassa alueilla, 

joissa on potentiaalia kulttuurimaisen hoitoon ja kylämatkailun kehittämiseen. Työn jatkuvuuden 

turvaamiseksi hankkeen erityisenä kohderyhmänä olivat lapset ja nuoret, joille tarjottiin kesätyö-

mahdollisuuksia maaseutukylissä maisemanhoitotöiden parissa. Lisäksi hankkeessa pyrittiin löytä-

mään uusia ratkaisumalleja ja toimijoita, joiden avulla kulttuuriympäristön säilyminen voidaan taata. 

Päämäärinä oli edistää verkostojen syntymistä alueelle, kylien toimijoiden viestinnän lisäämistä ja 

perinneosaamisen taltioimista sähköiseksi materiaaliksi. Lasten ja nuorten kiinnostusta teemoista 

lisättiin erilaisilla some-kampanjoilla.  

Hankkeen toiminta-alueena oli koko Lapin maakunta. Hankkeessa oli seitsemän pilottikylää, joihin 

hankkeen toimenpiteitä erityisesti suunnattiin. Pilottikylät valittiin maisema-arvojen, matkailullisen 

potentiaalin ja aktiivisuuden perusteella. Hankkeen ohjausryhmä teki lopulliset päätökset pilottiky-

listä. Hankkeen pilottikylinä toimivat Viirinkylä (Rovaniemi), Kairala (Pelkosenniemi), Kierinki (So-

dankylä), Ylläsjärvi (Kolari), Meltos- ja Raanujärvi (Ylitornio) sekä Loue (Tervola). Tämän lisäksi 

yksittäisiä toimenpiteitä toteutettiin joustavasti kaikissa niissä kylissä, jotka pyysivät apua kulttuu-

riympäristön hoitoon tai tietoa aiheesta. Näitä kyliä oli yhteensä kahdeksan: Riipi, Juotas, Tepasto, 

Kursu, Sodankylä, Suvanto, Riutukka ja Ahvenjärvi. 
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Hankkeen pääasialliset kohderyhmät olivat maisemanhoidosta ja kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet 

hankekylien nuoret, asukkaat ja maatalousyrittäjät. Ensisijaisia hyödynsaajia olivat hankekylien 

asukkaat ja toimijat, joiden tietotaito kulttuurimaisemanhoidosta kasvoi. Myös kylien luontoarvot ja 

viihtyvyys paranivat hankkeen toimenpiteiden myötä. Toissijaisina hyödynsaajina olivat kyläalueen 

vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat.  

Hanke laitettiin vireille 31.5.2019 ja hankepäätös saatiin 20.8.2019. Hanke päättyi 31.12.2021. 

Hanke oli Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–2020 mukainen yleishyödyllinen kehittämis-

hanke, joka toteutti Lapin alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa 2014–2020. Hanketta ra-

hoitti Lapin ELY-keskuksen maaseuturahasto.  
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2 HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMINTA 
 
 

Hankkeen tavoitteena oli edistää ja kehittää kylien kulttuurimaisemia ja luoda niistä kylämatkailun 

toimintaympäristöjä. Tavoitetta edistettiin osaamista ja tietoa lisäämällä, kokeiluin sekä alkutuotan-

non vetovoimaa lisäämällä kohdistaen toimia erityisesti nuoriin. Lisäksi edistettiin aitoon paikallis-

kulttuuriin pohjautuvaa kyläelämysmatkailua hyvin hoidetuissa kylissä, joissa alkutuotanto on osa 

arkea. Seuraavissa alaluvuissa on kuvattu tarkemmin hankkeen pitkän ja lyhyen aikavälin tavoit-

teita, mitattavia tavoitteita sekä sitä, miten hanke tukee Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-

jelman (2014–2020) tavoitteita. 

2.1 Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteet 

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteet olivat: 

• Maaseutualueiden elinkeinorakenteen monipuolistaminen, maaseutuperinnön säilyttäminen 

ja edistäminen, kylien ja matkailuelinkeinojen kehittäminen sekä maaseutualueiden elä-

mänlaadunparantaminen 

• Maisemakylien vetovoiman ja viihtyisyyden lisääminen niin asuinympäristöinä kuin matkai-

lun toimintaympäristöinä  

• Maaseutumaiseman ja kulttuuriperinteen arvostuksen lisääminen 

• Maaseutuelinkeinojen vetovoiman lisääminen saamalla uusia nuoria yrittäjiä elinkeinon pa-

riin. 

2.2 Lyhyen aikavälin tavoitteet 

Hankkeen lyhyen aikavälin tavoitteet olivat: 

• Lisätä kulttuuriympäristön hoitoon, tukiin ja avustuksiin liittyvää tietotaitoa ja osaamista  

• Löytää uusia toimintatapoja kulttuuriympäristön ja rakennusten hoitoon: oppia hyvistä mal-

leista ja johtaa niistä kokeiluja  

• Edistää kyläläisten, maanomistajien, yhdistysten sekä maaseutu- ja matkailuyrittäjien yh-

teistyötä ja yhteisöllisyyttä erityisesti kylämaiseman sekä luonnoltaan ja maisemaltaan mo-

nimuotoisten kohteiden kunnostuksessa ja ylläpidossa 

• Löytää ja kokeilla uudenlaisia toimintatapoja omaehtoiseen ja yhteisöllisyyteen nojautuvaan 

ympäristön hoitoon ja ylläpitoon 
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• Lisätä aitoa ja laadukasta kylämatkailua sosiaalisesti kestävällä tavalla osana kylän tavan-

omaista arkea ja työtä: lisätä kylätoimijoiden osaamista ja tietotaitoa 

• Lisätä maisemanhoitoalueella toimivien yritysten ja yhdistysten tietoa siitä, mitä mahdolli-

suuksia maiseman tuotteistamisen tuo elinkeinojen kehittämiseen 

• Tuotteistaa maisemia osaksi laadukasta kylämatkailua lisäämällä virkistysmahdollisuuksia: 

kehittää luonnossa käytössä olevia reittejä eri käyttötarkoituksiin sekä suunnitella uusia toi-

minnallisia rakenteita erityisesti maisema ja matkailu huomioiden. 

• Lisätä lasten ja nuorten osaamista ja tietoa ympäristönhoidosta ja maaseudun perinteisistä 

elinkeinoista  

• Lisätä nuorten kiinnostusta maaseutuelinkeinoja kohtaan kesätyöharjoitteluin ja viestinnän 

keinoin  

• Lisätä yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä kaikissa toiminnoissa. 

2.3 Konkreettiset tavoitteet 

Hankkeen konkreettiset, mitattavat tavoitteet olivat: 

• hankkeesta hyötyvä maaseutuväestö: 600 asukasta  

• hankkeessa syntyvät uudet laadukkaat kyläelämykset: 6 kappaletta 

• hankkeen aikana tehtävä talkootyönmäärä: noin 1 220 tuntia 

• lyhytkoulutuksiin osallistujat: 21 henkilöä 

• 12 nuoren työllistäminen kyliin, yhteensä 0,75htv ja 5 uutta harjoittelupaikkaa kylistä 

• lasten ja nuorten toiminnalliset tutustumisretket tai -leirit: 3 kpl 

• kulttuurihistoriaan, rakennusperinnön kunnostukseen ja maisemanhoitoon liittyvät osallista-

vat teemapäivät kylissä: 6 kpl 

• maiseman tuotteistamiseen liittyvät työpajat ja elämystuotteiden teko kylien kanssa: 6 kpl 

• maisemanhoitoon liittyvät uudenlaiset yhteistyökokeilut: 3 kpl 

• kyläkohtaiset maisemanhoitotalkoot: 6 kpl 

• uudenlaiset maisemallisiin tekijöihin pohjautuvat matkailua tukevat infrasuunnitelmat: 2 kpl 

• julkisuus ja lehtijutut: 10 kpl 
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2.4 Hankkeen yleistavoitteet ohjelmiin nähden 

Amat-hankkeen toimenpiteet tukivat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (2014–

2020) tavoitteita erityisesti seuraavin tavoin:  

• Alueen asukkaiden osaamista, tiedonvälitystä, innovaatioita ja yhteistyötä lisättiin.  

• Luonnon monimuotoisuutta lisättiin ja vesistöjen tilaa parannettiin.   

• Maaseudun yritystoiminnan monipuolistumista ja työllisyyttä edistettiin.  

 

Hankkeen toimenpiteet suunniteltiin huomioiden muut alueella toimivat hankkeet päällekkäisyyk-

sien välttämiseksi. Konkreettiset toimenpiteet suunniteltiin niin, että alueen maaseutuväestö on nii-

hin vahvasti sitoutunut. Tämä mahdollisti toimenpiteiden osittaisen toteutuksen talkoilla ja toimenpi-

teiden jatkuvuuden myös hankkeen päätyttyä. Kaikissa toimenpiteissä huomioitiin kestävän kehi-

tyksen periaatteet. 
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3 HANKKEEN TOTEUTUS 
 

3.1 Hankkeen pilottikylät 

Hankkeen suunnitteluvaiheessa kartoitettiin potentiaalisia pilottikyliä. Kylille lähetettiin sähköpos-

titse kyselylomake, jossa kysyttiin mm. kylän nykyisestä toimintaympäristöstä, kehittämisajatuk-

sista ja resursseista. Pilottikyläkysely lähetettiin 18 kylään. Kylien valinnassa huomioitiin seuraavia 

tekijöitä: säilynyt kulttuuriympäristö, kylän matkailuyritysten määrä, maatilojen ja laiduneläinten 

määrä, nuorten määrä, kylämatkailun kehittämismyönteisyys, aktiivinen kyläyhdistys toiminta, val-

takunnallinen maisemanhoitostatus ja muut arvot. Ohjausryhmä valitsi pilottikylät kriteereiden pe-

rusteella. 

Kaikki Amat-hankkeen toiminta oli maksutonta, kaikille avointa ja toiminnassa pyrittiin aina yhteis-

työlähtöisyyteen. Toimintaa toteutettiin yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa (ks. luku 4.2.2). 

Hanke pyrki tarttumaan kylistä ja asiantuntijoilta nousseisiin tarpeisiin nopeasti, minkä takia tapah-

tumia ja talkoita pystyttiin järjestämään lyhyelläkin varoitusajalla. Tämä innosti alueiden asukkaita, 

sillä toimeen tartuttiin silloin, kun intoa talkoisiin oli. Esimerkiksi vesistökunnostusiltojen järjestämi-

nen kyläläisten toiveista pystyttiin toteuttamaan yhteistyössä ELY-keskuksen ja Sotka-hankkeen 

kanssa kuukauden sisällä Kieringissä, Ahvenselässä ja Riipissä.  

Hankkeen alussa jokaisessa pilottikylässä järjestettiin infotapahtuma hankkeesta. Sen aikana kar-

toitettiin kylien tarpeita ja toiveita. Koronaepidemian takia pilottikylille ehdotettiin Teams-infoja, 

mutta kylät toivoivat, että infotapahtumat olisivat fyysisiä tapahtumia. Tämän vuoksi infot järjestet-

tiin vasta touko–kesäkuussa 2020. Toi-

minnalliset työpajat ja talkoot eivät kuiten-

kaan koronaepidemian vuoksi viivästy-

neet, sillä toimenpiteet saatiin sovittua pi-

lottikylien kanssa nopeasti. Alkuinfoja jär-

jestettiin yhteensä kuusi: Viirillä, Louella, 

Kairalassa, Kieringissä, Ylläsjärvellä sekä 

Meltos- ja Raanujärvellä, jossa infotapah-

tuma oli kylien yhteinen. Infotapahtumissa 

hanke tutustui samalla kyliin, kylien mai-

semaan, maankäyttöön ja matkailuyrityk-

siin. Alkuinfoihin osallistui yhteensä 62 

henkilöä. 

Kuva 1. Hankeen alkuinfo Louen kylällä kesäkuussa 2020. Alku-
infossa kerrottiin hankkeesta, kartoitettiin kylän tarpeet ja tehtiin 
toimenpidesuunnitelma. 
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3.2 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

3.2.1 Lapin ELY-keskus 

Lapin ELY-keskuksen luonto- ja ympäristöyksikön kanssa aloitettiin tiivis yhteistyö heti hankkeen 

alussa. Yksikön kanssa pidettiin etäyhteydellä suunnittelupalavereita perinnebiotooppialueiden 

priorisoinneista, kartoituksista ja tulevista hoitotoimenpiteistä.  

Kylissä järjestettyjen infotilaisuuksien ja tapahtumien aikana Amat-hanke kuunteli ja keräsi tietoa 

alueiden asukkaiden toiveista, joissa maisemanhoitoraivauksia haluttiin suorittaa. Hanke priorisoi 

alueita, joissa luonnon monimuotoisuutta pystyttiin parantamaan ja jotka olivat kylien avainmaise-

mia. Jos alueet olivat potentiaalisia perinnebiotooppialueita, ne esiteltiin Lapin ELY-keskuksen asi-

antuntijoille. Tarvittaessa kohteissa kävivät ELY-keskuksen perinnebiotooppikartoittajat ja alueet 

pyrittiin saamaan esimerkiksi Helmi-ohjelman piiriin. Kohteiden hoitotoimenpiteistä ja jatkohoidosta 

keskusteltiin myös ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen kautta tehdyt perinne-

biotooppisuunnitelmat tehtiin tiiviissä yhteistyössä ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa.  

Perinnebiotoopeista ja erilaisista ympäristötuista kerrottiin infotilaisuuksien ja tiedottamisen avulla. 

Lapin ELY-keskus oli aktiivisesti mukana Amat-hankkeen infotapahtumissa. Toisinaan maiseman-

hoito- ja infotilaisuustarve tuli ELY-keskukselta päin, jolloin Amat-hanke pyrki mahdollisimman te-

hokkaasti vastaamaan tarpeeseen. Syyskuussa 2020 Lapin ELY-keskuksen ja Lappian Louen toi-

mipisteen kanssa järjestettiin perinnebiotooppikoulutus. Tapahtumaan osallistui sekä Amat-hank-

keen pilottikylien aktiiveja, ulkopuolisia henkilöitä että Lappian opiskelijoita. ELY-keskuksen perin-

nebiotooppikartoittajat ja ylitarkastajat olivat tapahtumassa asiantuntijoina. Näin saatiin tuotua laa-

jalle joukolle tietoa perinnebiotoopeista ja niihin liittyvistä tuista.  

Vesistökunnostusinfoissa tehtiin yhteistyötä 

Lapin ELY-keskuksen Ympäristövastuualu-

een kanssa. Kieringin, Riipin ja Meltosjär-

ven vesistökunnostusilloissa oli läsnä asi-

antuntijoita, jotka kertoivat vesistön tilasta 

ja rahoitusmahdollisuuksista. Tilaisuuksien 

yhteydessä asiantuntijat tutustuivat kohtei-

siin kyläläisten kanssa ja ottivat mm. näyt-

teitä veden laadusta. 

 

 
Kuva 2. Lapin ELY-keskuksen asiantuntijat hydrobiologi Annukka 
Puro-Tahvanainen ja Anni Olkoniemi Kieringissä Soasjärven ran-
nalla yhdessä kyläläisten kanssa ottamassa vesinäytteitä. 
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3.2.2 Rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntijat 

Lapin alueen maakuntamuseon amanuenssin ja Tornilaakson museon rakennustutkijan kanssa 

tehtiin hankkeen aikana tiivistä yhteistyötä. Lapin maakuntamuseon amanuenssi oli mukana hank-

keen infotapahtumissa kertomassa teemaan liittyvistä tuista ja innostamassa asukkaita kunnosta-

maan vanhoja rakennuksia. Tämän lisäksi amanuenssi oli mukana kylissä järjestetyissä kulttuuri-

kävelyissä kertomassa kylien kulttuurihistoriasta ja rakennuksien kunnostustarpeesta.  

Tarve kylien infoilloille tai konkreettisemmille kunnostuspajoille, kuten vanhojen ikkunanpuitteiden 

kunnostukseen nousi sekä Amat-hankkeen että Lapin maakuntamuseon puolelta. Saamelaisalu-

een rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntijoiden kanssa suunniteltiin kulttuuriympäristöpäivää 

Lisman kylään sekä Enontekiölle. Tapahtumia ei kuitenkaan ehditty järjestää hankkeen aikana re-

surssien puutteen vuoksi. Yhteistyöverkostot ja kontaktihenkilöt otettiin kuitenkin talteen Avoimet 

miljööt ja komeat kuistit -hanketta varten. 

3.2.3 Hankkeiden välinen yhteistyö 

Kesällä 2020 tehtiin hankeyhteistyötä Lapin Maa- ja kotitalousnaisten Lapin vieraskasvit tunnetuksi 

ja haltuun -hankkeen kanssa. Koska maisemanhoito ja luonnon monimuotoisuuden lisääminen 

kuuluivat molempien hankkeiden tavoitteisiin, järjestettiin yhteisiä talkoita kesällä 2020. Yhteistyö-

talkoina järjestettiin Viirinkylällä kesäkuussa 2020 lammasaitatalkoot, jonka aikana lapset tekivät 

hyönteishotelleja. Tämän lisäksi Pelkosenniemellä järjestettiin vieraslajitalkoot heinäkuussa 2020. 

Hankkeilla oli yhteinen kesäharjoittelija vuonna 2020. Harjoittelijalle suunniteltiin tehtäviä molem-

mista hankkeista. Kesällä 2021 yhteistyötä ei jatkettu, sillä Amat-hankkeen talkookalenteri oli 

täynnä. 

Kuva 3. Vieraslajin torjuntaa talkootöinä 
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Maa- ja kotitalousnaisten Kylään maisemaan -hanke oli mukana hankkeen alussa hankkeen toi-

menpiteitä suunniteltaessa. Kylään maisemaan hanke oli Etelä-Suomessa toimiva viestintähanke, 

jonka teemat olivat samankaltaiset kuin Amat-hankkeella. Hankkeilla oli Teams-palavereita, joissa 

Kylään maisemaan -hankkeen hankepäällikkö jakoi kokemuksia omasta hankkeestaan. Koronan 

takia keväällä 2020 kaikki tapahtumat siirtyivät verkkoon, joten sovittiin, että molempien hankkei-

den verkkokoulutukset ovat avoimia tapahtumia molempien hankkeiden hyödynsaajille.  

Vesistökunnostuksen osalta yhteistyötä tehtiin Suomen riistakeskuksen hallinnoiman Sotka-hank-

keen kanssa. 

Lapin maaseuturahaston rahoittaman Lapin keino -hankeen kanssa tehtiin yhteistyötä monin ta-

voin. Projektipäällikkö on neuvonut, auttanut ja tukenut hankehenkilöstöä vaikuttavassa hankevies-

tinnässä. Amat-hanke on saanut myös konkreettista apua videoiden tekoon, artikkeleiden kirjoitta-

miseen ja someviestintään. Tämän lisäksi Lapin Keino on julkaissut kolme artikkelia Amat-hank-

keesta. 

3.2.4 Oppilaitosyhteistyö 

Hanke esittäytyi keväällä 2020 REDUn Luonnonvara- ja ympäristöalan perustutkinto-opiskelijoille. 

Esittäytymisen myötä hankkeelle hakeutui harjoittelijaksi ensimmäisen vuoden opiskelija. Harjoitte-

lija oli mukana hankkeen tapahtumissa ja osallisti lapsia ja nuoria esimerkiksi hyönteishotellien ra-

kentamiseen talkoiden aikana. REDUn opiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta osallistua talkoisiin ke-

sällä 2020 ja 2021, mutta opiskelijoita ei saatu innostettua mukaan. REDUn Metsäkonealan 

kanssa järjestettiin yhteisyössä naisten raivaussahakurssi Viirinkylälle.  

Lappian Louen toimipisteen kanssa yhteistyö aloitettiin keväällä 2020 tutustumiskäynnillä. Lappian 

kehitysjohtaja oli mukana myös hankkeen alkupalaverissa Louella, jossa sovittiin hankkeen toi-

menpiteistä. Monet Louen kylän asukkaat eivät olleet tietoisia Lappian toiminnasta, ja näin verkos-

toja asukkaiden ja Lappian välille saatiin kasvatettua. Syyskuussa 2020 järjestettiin perinne-

biotooppikoulutus Lappian toimipisteellä Louella. Pelson vankilan geenipankkikarjan lapinlehmien, 

eli pohjoissuomenkarjan, sekä lampaiden uudeksi kodiksi tulee ammattiopisto Lappian koulutustila 

Tervolan Louella. Louen asukkaat olivat toivoneet Vaajoensuun maisemaraivauksia. Alue on laaja, 

joten raivaukseen tarvittiin sekä koneellista työvoimaa että talkoovoimaa sekä lampaita tai lehmiä 

jatkohoitajiksi. Tämän takia aloitettiin suunnittelemaan yhteistalkoita Lappian kanssa Vaajoensuun 

raivauksia varten. ELY-keskuksen perinnebiotooppikartoittajat kartoittivat alueen, Amat-hanke 

hankki maanomistusluvat ja Lappian toimipisteen kanssa sovittiin hoitotoimenpiteistä ja avustettiin 

Helmi-rahoituksen hakemisessa. 

 



   

 

 
 

               12 

3.2.5 Metsähallitus 

Kylämatkailun edistämiseksi hanke rakensi yhteistyössä kestävän kehityksen asiantuntijan Anu 

Nylundin, tilallisten ja kyläyhdistyksen kanssa Lapin paimenlomat -matkailukonseptin. Osana pal-

velun rakentumista järjestettiin kaikille avoin Lammaspaimen-webinaari, jossa puhujana oli Metsä-

hallituksen lammaspaimenlomista vastaava henkilö. Osallistujat saivat kattavasti tietoa Metsähalli-

tuksen toteuttamasta Lapin paimenloma -tuotteesta ja yhteistyötä tullaan jatkamaan markkinoinnin 

osalta. 

3.2.6 Yhdistykset  

Keskeisimmät yhteistyötahot hankkeen toteutuksessa ovat olleet paikalliset yhdistykset ja seurat. 

Kyläkohtaiset tapahtumat on suunniteltu ja järjestetty aina kylissä toimivien tahojen kanssa. Yhteis-

työtä on tehty mm. Ylläsjärven, Riipin, Meltosjärven, Louen, Viirin, Raanujärven, Ahvenselän ja Su-

vannon kyläyhdistysten, Kairalan kyläseura ry:n ja Kieringin Kehitys ry:n kanssa. 

Lapin rakenneperinneyhdistys toimii Lapin alueella. Sen toimintaan kuuluu muun muassa neuvon-

tatilaisuuksien ja koulutuksen järjestäminen koskien perinnemaisemia, kulttuuriympäristöjä ja ra-

kennusperinnettä. Yhdistys kannustaa kuntia ja yksityisiä maanomistajia vaalimaan arvokasta ra-

kennusperintöä ja antaa lausuntoja näihin asioihin liittyen. Yhdistys järjestää vuosittain yhteis-

työssä alueen toimijoiden kanssa Euroopan kulttuuriympäristöpäivän ja Kansainvälisen maisema-

päivän sekä myöntää Hurrikas-palkintoja vanhan rakennuskannan vaalimisesta. Amat-hanke on 

järjestänyt tilaisuuksia yhteistyössä yhdistyksen kanssa ja yhdistyksen jäsenet ovat toimineet hank-

keen järjestämissä tilaisuuksissa asiantuntijoina.  



   

 

 
 

               13 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Tilaisuudet ja tapahtumat 

3.3.1 Kulttuuriympäristöpäivät  

Yhtenä hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa Lapin alueen kulttuuriympäristöstä, sen hoidosta ja 

siihen liittyvistä tuista. Hankkeen aikana järjestettiin seitsemän kulttuuriympäristöpäivää (Viiri 

4.7.2020, Loue 5.7.2020, Viiristä maisema-alue 16.9.2020, Kairala 19.9.2020, Sodankylä 

19.6.2021 ja Suvanto 25.9.2021).  

Osa kulttuuriympäristöpäivistä järjestettiin niin, että tapahtumaan sisällytettiin tietoa sekä rakennus-

perinnöstä että maisemanhoidosta. Osa toteutettiin vain toisella teemalla riippuen kylän toiveista. 

Jokaisessa kulttuuriympäristöpäivässä pyrittiin innostamaan osallistujia maisemanhoitoon ja raken-

nusperinnönkunnostukseen esittelemällä inspiroivia esimerkkejä ja kertomalla teemaan liittyvistä 

tuista ja avustuksista. Kulttuuriympäristöpäivissä avattiin aina kyseisen alueen rakennuskantaan tai 

maisemaan liittyviä erityispiirteitä. Tapahtumat olivat ilmaisia matalan kynnyksen tapahtumia, 

joissa asiantuntijoiden ja osallistujien kesken syntyi helposti dialogia. Kulttuuriympäristöpäivät päät-

tyivät kyläkävelyihin, joiden aikana kartoitettiin esimerkiksi asukkaiden ennakkoon ilmoittamia po-

tentiaalisia perinnebiotooppialueita tai arvokasta kunnostettavaa rakennuskantaa.  

Kulttuuriympäristöpäivissä asiantuntijoina olivat ELY-keskuksen luonto- ja ympäristöyksikön asian-

tuntijat, Lapin maakuntamuseon tai Torniolaakson museon asiantuntija ja restaurointimestari sekä 

kylien avainhenkilöt. Kulttuuriympäristöpäivät olivat fyysisiä tapahtumia tai hybriditapahtumia. Kult-

tuuriympäristöpäiviin osallistui yhteensä 151 henkilöä.  

Kuva 4. Lapin rakennusperinne ry:n puheenjohtaja Olli Parpala luovuttamassa Mai-
semateko-palkintoa Amat-hankkeen järjestämässä tilaisuudessa Kairalan kyläseu-
ran pj. Niina Kankaalle ja vpj. Assari Salmelalle. 



   

 

 
 

               14 

Kulttuuriympäristöpäivät herättivät kiinnos-

tusta asukkaissa ja ne olivat hyvä tapa saa-

vuttaa ihmisiä. Kulttuuriympäristöpäivien tu-

loksena alueen asukkaat tiesivät keneen ot-

taa yhteyttä, jos he suunnittelivat esimerkiksi 

vanhojen kiinteistöjen kunnostusta. Näin 

myös Amat-hanke sai uusia yhteydenottoja ja 

talkoo- tai infotilaisuuspyyntöjä.  

Ammattiopisto Lappian Maaseutuyrittäjyyden 

osaamiskeskuksen kanssa yhteistyössä jär-

jestettiin kaikille avoin perinnebiotooppikoulu-

tus 28.5.2020. Tilaisuudesta tiedotettiin so-

men lisäksi lehti-ilmoituksilla. Tilaisuuteen 

osallistui yhteensä 37 henkilöä: koulun oppi-

laita, kyläläisiä ja muita aiheesta kiinnostu-

neita.  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Kuva 5. Perinnebiotooppikoulutus rakennettiin yh-
teistyössä ELY-keskuksen, Lappian ja paikallisen 
maatilayrittäjän kanssa. 

Kuva 6.Louen opiskelijat ja muut aiheesta kiinnostuneet kuuntelevat tarkasti ELY-kes-
kuksen biologi Kristiina Hoikan kuvausta siitä, millainen lajisto viihtyy vähäravinteisilla 
ja valoisilla perinnebiotooppialueilla. 
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3.3.2 Vesistökunnostusinfot 

Hankkeen aikana järjestettiin viisi vesistökunnostusinfoa. Vesistökunnostusinfot järjestettiin Meltos-

järvellä, Ahvenselässä, Kieringissä ja Riipin kylässä kaksi tapahtumaa. Infot järjestettiin aina yh-

teistyössä ELY-keskuksen kanssa. ELY-keskuksen asiantuntijat kertoivat kunnostettavan vesistön 

tilasta, sen hoitomahdollisuuksista ja rahoituksesta. Amat-hanke auttoi kyliä rahoituksen hakemi-

sessa ja maanomistajalupien selvittämisessä. Kieringin Soasjärven kunnostus päättyi, kun maan-

omistajalupia ei saatu kaikilta ranta-alueen maanomistajilta. Riipijärven osalta päädyttiin hakemaan 

rahoitusta kunnostussuunnitelman laadintaan Lapin ELY-keskuksen vesistökunnostusavustuksista.  

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 7. Sodankylän Riipin kyläläiset ovat huo-
lissaan kotijärvensä tilasta. Riipijärven keski-
syvyys on metrin ja vesistö on herkkä valuma-
alueelta tulevalle rasitukselle. Henri Vaaralaa 
Lapin ELY-keskuksesta kertoo vesistön ja va-
luma-alueen kunnosta ja ja avustusmahdolli-
suuksista kyläläisille. Kylällä järjestettiin vesis-
tötilaisuudet 30.6 ja 15.8.Tilaisuuteen osallistu-
jia oli yhteensä 32. 

Kuva 8. Sodankylän järvikyliin kuuluvan Kierin-
gin kyläisiä huolettaa kylän keskiössä sijaitse-
van Soasjärven kunto. Järvi on matala ja järven 
pintaa tulisi saada nostettua, jotta vedenlaatu 
paranisi. Asian äärellä 17 kyläläistä 29.6.2020 
järjestetyssä vesistökunnostusillassa. 
Kohdetta suunniteltiin kunnostettavaksi Riista-
keskuksen Sotka-hankkeessa. Suunnitelma ka-
riutui, koska yksittäinen maanomistaja ei anta-
nut lupaa sen edistämiselle. 
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3.4 Maisemanhoito 

Hankkeen tavoitteita olivat kylän kulttuurimaiseman ennallistaminen sekä luonnon monimuotoisuu-

den ja viihtyvyyden lisääminen. Hankkeen aikana järjestettiin 17 maisemanhoitotalkoot, jotka sijoit-

tuivat hankkeen pilottikyliin. Talkoisiin osallistui yhteensä 203 henkilöä. Maisemanhoitotalkoissa 

raivattiin umpeenkasvaneita elinympäristöjä ja rakennettiin lammaslaitumia. Raivattavat kohteet 

valittiin yhdessä kylätoimijoiden ja jatkohoidosta vastaavan tahon kanssa. Kohteiden valinnassa 

kiinnitettiin huomiota luonto- ja maisemavaikutuksiin alueen asukkaille ja matkailijoille. Lisäksi huo-

mioitiin laidun- tai niittohistoria, lajiston monipuolisuus, kohteen sijainti kylämaisemassa ja jatkohoi-

tomahdollisuudet. Kun kyläläiset saivat itse vaikuttaa talkookohteisiin, olivat asukkaat sitoutuneita 

kohteiden hoitoon ja jatkohoidon suunnitteluun. Talkoisiin osallistuttiin pääsääntöisesti hyvin ja 

hankkeen toimet lisäsivät alueen asukkaiden omaehtoista maisemanhoitoa, alueiden asukkaiden 

yhteistyötä ja viihtyisyyttä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Kuva 9. Ylhäällä vasemmalla maisema ennen ja oikealla jälkeen raivaustyön. Meltosjärven talkoissa oli mukana 
aina kiitettävä määrä metsureita ja sahureita. Risunkerääjille riitti töitä! 
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Ylitorniolla raivattiin Meltosjärven ja Raanujärven kyläläisten yhteistyönä Vietosen hiekkaranta ja 

parkkipaikka-alue. Kohde on maisemallisesti kaunis, ja sen kunnostaminen palvelee kyläläisten ja 

omatoimimatkailjoiden lisäksi paikallisia matkailuyrittäjiä, jotka hyödyntävät kohdetta ohjelmapalve-

lutuotteissaan. Kahden päivän talkoisiin osallistui yhteensä 29 henkilöä. Ylitornion kunta auttoi sel-

vittämään maanomistajat, osoitti paikan kerätyille risuille ja maksoi syntyneet traktorikustannukset. 

Kohteelle teetätettiin infotaulu lisäämään tietoutta alueesta ja sen matkailumahdollisuuksista. 

Meltosjärven keskustasta Savottapihan läheisyydestä raivattiin tien ja Pitkäperän välinen rantakais-

tale sekä Pitkäperän lintutornin ja Iso-Meltosjärven lintutornin alue. Harjumaisemaa avarrettiin os-

topalveluna metsurityönä. Jokaisesta kohteesta kerättiin pois raivaustähteet, jotka kuljetettiin pois 

kohteilta tai poltettiin paikan päällä. Meltosjärvellä rakennettiin lammasaita Savottapihan läheisyy-

teen lisäämään rantaniityn monimuotoisuutta ja palvelemaan mahdollista Lapin paimenloma -kon-

septin toteuttamista. Hankkeessa myös kunnostettiin perinnebiotooppialueen lammasaita, jotta 

lampaiden karkailu saadaan vähenemään. 

 

 

 

  

 
 

Kuva 10. Ylhäällä vasemmalla korjataan olemassa olevaa noin 3 hehtaarin lammasaitaa, joka edesauttaa lam-
paiden hyväksyttävyyttä lampaiden karkailun vähennyttyä. Ylhäällä oikealla Pitkäperän lintutorni, jonka ympä-
ristö raivattiin 12.6.2021. Alhaalla vasemmalla rakennetaan lammasaitaa Savottapihan läheisyyteen. Aluetta 
laidunsivat jo samana kesänä naapurikylän lampaat. Uusi lammasaita sijoittuu Natura-alueen reunalle ja mah-
dollisti useamman hehtaarin hoidon. Alhaalla oikealla raivataan Iso-Meltosjärven lintutornin aluetta 17.9.2021 



   

 

 
 

               18 

Kairalan kylässä toimet kohdennettiin valtakunnallisesti arvokkaille perinnebiotooppialueille Kotinie-

meen ja Yliniemeen sekä Raiskan niityille. Kohteilla suoritettiin Ympäristöministeriön maisemara-

halla maisemanhoitoraivaukset. Kylältä palkatut nuoret keräsivät risut. Lisäksi kyläläiset keräsivät 

risuja ja polttivat kasoja talkoin. Hankehenkilöstö ohjasi nuorten työtä ja koordinoi toimenpiteitä. 

Perinnebiotooppialueille hankittiin maanomistajaluvat, neuvoteltiin kohteiden jatkohoidosta ja avus-

tettiin ELY-keskuksen suunnittelijaa Helmi-rahoitushakemuksen laadinnassa. Kohteiden lajistolli-

sen inventoinnin toteutti Lapin ELY-keskuksen luontokartoittaja. 

  

  

Kuva 11. Kairalan valtakunnallisesti arvokkaat perinnebiotooppialueet saatiin hoidonpiiriin Ympäristöministeriön Helmi-
rahoituksella. Laiduntamista edelsi alueen inventointi, raivaus ja raivaustähteiden poiskeruu sekä lammasaidan rakenta-
minen. 
 

Viirin kylällä toteutettiin kuudet maisemanhoitotalkoot, jotka kohdistuivat Viirinkylää halkovan tien ja 

Kemijoen väliselle alueelle. Kohteet olivat vanhoja laitumia tai niittyalueita. Jokaiselle raivattavalle 

kohteelle rakennettiin myös lammasaita. Aitojen materiaaleihin saatiin Helmi-rahoitus. Maiseman-

hoitoa toteutettiin myös naisten raivaussahakurssilla, jonka tavoitteena oli lisätä naisten valmiuksia 

maisemanhoitotöihin. Viirin toimenpiteet toteutettiin tiiviissä yhteistyössä paikallisen lampurin ja ky-

läyhdistyksen kanssa. 
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Viirinkylä hakee valtakunnallisesti arvokkaan maisemanhoitoalueen statusta. Avoimet miljööt ja ai-

dot elämykset -hanke on ollut mukana järjestämässä yleisötilaisuuksia maisemanhoitoalueen kuu-

lemisvaiheessa. Reeta Juvani teki vuonna 2020 Viirin alueelle maisemanhoitosuunnitelman, jonka 

pohjalta hoitotoimenpiteitä on suoritettu. 

 
 

Kuva 13.  
Viirin kylän 
lammasaitojen 
tolppina käytet-
tiin kyllästetty-
jen tolppien li-
säksi itse teh-
tyjä tolppia. 
Lampuri Arto 
Sääskilahti 
kaatoi, parkkasi 
ja terotti tolpat 
ja lahoamisen 
hidastamiseksi 
tolppien päät 
poltettiin.  

Kuva 12. Hankkeen aikana raivatut ja aidatut alueet. 



   

 

 
 

               20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kieringin kylässä kunnostettiin kaupan läheisyydessä oleva peltoaukea hankkeelle palkattujen 

nuorten toimesta. Lisäksi hyödynnettiin metsuripalveluita. Ylläsjärven kylälle palkattiin metsuri ky-

län maisemakohteiden avartamiseen ja järjestettiin maisemanhoitotalkoot, joissa kerättiin raivaus-

tähteet pois rehevöittämästä aluetta. 

3.5 Rakennusperinnön kunnostustyöpajat 

 

Hanke järjesti viisi käytännönläheistä vanhojen rakennusten kunnostustyöpajaa. Kunnostustyöpa-

jat saivat alkunsa aina kylien asukkaiden tarpeista. Työpajat sisälsivät ikkunanpuitekunnostusta, 

punamullan keittoa ja kulttuurikerroksen poistoa. Työpajat veti restaurointimestari, ja tapahtumaan 

oli kutsuttu myös Lapin maakuntamuseon (tai Torniolaakson museon) ja ELY-keskuksen asiantun-

tijat kertomaan tapahtuma-alueen rakennuskannasta ja tukimahdollisuuksista. Tilaisuuksissa jaet-

tiin osallistujille Vanhojen rakennusten kunnostuksen vinkkilista. Perinnerakentamisen kunnostus-

työpajoihin osallistui yhteensä 58 henkilöä. Näiden tapahtumien lisäksi Sodankylän kulttuuriympä-

ristöpäivän yhteydessä oli ikkunapuitteiden kunnostusnäytös ja Louen kulttuuriympäristöpäivän 

Kuva 14. Viirinkylällä järjestettiin ELY-keskuksen toimesta maanomistajien kuulemistilaisuus Maisema-
alueen perustamisesta 16.9.2020. Amat-hanke auttoi viestinnässä ja tilaisuudessa esiteltiin hankkeen 
toimenpiteitä. 
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yhteydessä kulttuurikerroksen poistonäytös. Osa tilaisuuksista videoitiin, taltioinneista tehtiin lyhyitä 

Youtube-videoita. Kunnostustyöpajat herättivät vanhojen rakennusten omistajia tukien hakuun. 

 

 

Kuva 16. Sallan Kursun kylällä järjestettiin ikkunapuitteiden kunnostuksen työ-
paja. Restaurointimestari Seppo Pulska opastaa Lotta Erikssonia vanhan ikku-
nalasin irrotuksessa. Taustalla Kirsi Muuttoranta tekee kittiä, jota tarvitaan mm. 
lasin kiinnitykseen. 

Kuva 15. Restaurointimestari Marko Korkeasalo opettamassa punamullan keit-
toa Kittilän Tepaston kylässä. 
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3.6 Suunnitelmien tekeminen  

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli tehdä yhteistyökokeiluja maisemanhoitoon liittyen. Hankkeen 

kautta maisemanhoitoa kokeiltiin mm. Louella Ammattioppilaitos Lappian kanssa. Amat-hankkeen 

infotilaisuudessa Louen kyläyhdistys nosti yhdeksi kylän maisemalliseksi avainkohteeksi Vaajo-

ensuun. ELY-keskuksen perinnebiotooppisuunnittelijat kävivät kartoittamassa alueen perinne-

biotooppiarvoja. Alue soveltui perinnebiotooppikohteeksi ja Helmi-ympäristörahoituksen kohteeksi. 

Tuen hakijaksi valikoitui Lappian Louen toimipiste, jolla on osaamista metsänhoitoraivauksista ja 

tarvetta laidunalueille. Amat-hanke hankki alueelle maanomistajaluvat ja kirjoitti alustavan suunni-

telman, jota ELY-keskuksen suunnittelijat jatkoivat. Ajatuksena on, että Lappia raivaa koneellisesti 

alueen, jonka jälkeen kyläyhdistys auttaa talkoiden muodossa risujen keräämisessä. Näin kylän 

maisemanhoitovastuuta ottaa kyläläisten lisäksi ammattioppilaitos. 

Meltosjärven kylän tapahtumissa nousi kiinnostus lintutornien kunnostukselle. Amat-hanke kirjoitti 

yhteistyössä Ylitornion kunnan teknisen osaston kanssa Meltosjärven lintutornien kunnostushank-

keen, joka sai rahoitusta Lapin Ely-keskuksen maaseuturahastosta. Amat-hanke ennakoi tulevaa 

hanketta ja toteutti syksyllä 2021 lintutornien raivaustalkoot. 

Hankkeessa kirjoitettiin perinnebiotooppisuunnitelmat alkavalle lammastilalliselle. Kohteiden tiedot 

saatiin pääosin ELY-keskukselta, joka on inventoinut maisemanhoitoalueet. Hoitosuunnitelmat laa-

dittiin Pelkosenniemen kirkonkylän alapuolisille saarikohteille Mairisaaren pohjois- ja eteläpäähän, 

Teeri-, Saukko- ja Pajusaareen sekä lammastilallisten kotirantaan. Saarikohteet ovat sekä valta-

kunnallisesti että maakunnallisesti merkittäviä perinnebiotooppikohteita. 

Restaurointimestari Marko Korkeasalo teki Ylläsjärvelle Niemen tilan päärakennukseen kunnostus-

tarvekatselmuksen, jossa hän arvioi 1800-luvun lopulla rakennetun rakennuksen kunnostustarvetta 

kylätalokäyttöön. Kysymyksessä on asuttuun kulttuuriympäristöön kuuluva suojeltu pihakoko-

naisuus. 

 

  

Kuva 17. Ammattiopisto Lappian maaseutuyrittäjyyden 
osaamiskeskuksen kouluttaja Petri Marjeta, maitotilalli-
nen Jukka-Pekka Kön-gäs ja hanketyöntekijä Lotta 
Eriksson kartoittamassa Vaajoensuun tulvaniittyalu-
etta. 
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3.7 Kylämatkailun kehittäminen  

3.7.1 Lapin paimenlomat 

Hankkeen tavoitteena oli lisätä aitoa ja laadukasta kylämatkailua sosiaalisesti kestävällä tavalla 

osana kylän tavanomaista arkea. Viirinkylän tapahtumissa nousi yhdeksi kylämatkailuideaksi pai-

menlomien kehittäminen. Keväällä ja kesällä 2020 Mari Ronkainen Lapin ammattikorkeakoulun 

matkailualalta teki hankkeelle opinnäytetyönsä, jossa tutkittiin kylämatkailun kehittämismahdolli-

suuksia Viirinkylässä. Opinnäytetyö rohkaisi pilotoimaan paimenlomakokeilua. Marraskuussa 2020 

Amat-hanke tapasi Viirillä lampuri Arto Sääskilahden kanssa. Sovittiin, että hän pilotoisi kokeilua 

kesällä 2021.  

Paimenlomakokeilua tarjottiin myös kaikille muille asiasta kiinnostuneille. Joulukuussa 2020 järjes-

tettiin avoin tapahtuma, jossa kerrottiin paimenlomakonseptista. Metsähallituksen luontopalvelui-

den erityisasiantuntija Kytö Hannele ja kestävän matkailun asiantuntija Anu Nylund kertoivat pai-

menlomapilotoinnista sekä sparrasivat ja innostivat osallistujia siihen. Tapahtumaan osallistui 17 

henkilöä.  

Pilottiin sitoutui kahdeksan tahoa: lampureita, lehmätilallinen, kyläyhdistyksiä ja matkailuyrittäjä. 

Heille tarjottiin talvella 2021 kaksi lisäkoulutusta, joissa matkailuasiantuntija Anu Nylund auttoi 

heitä tuotteistamaan paimenlomat. Keväällä 2021 Amat-hanke järjesti jokaisen paimenlomaa tar-

joavan tahon kanssa tapaamisia, joissa käytiin läpi tilan palvelupolku ja tarina. Samalla tiloilta pyy-

dettiin kuvamateriaalia esitettä varten. Paimenlomat olivat jokaisella tilalla tilakohtaiset ja ne saat-

toivat poiketa toisistaan esimerkiksi hinnan ja majoituksen suhteen. Kuitenkin kaikissa kohteissa 

tuli olla tietyt standardit, jotta konseptin laatu ei kärsisi. Hankkeen kesätyöntekijä kävi kuvaamassa 

paimenlomakohteet ja kirjoitti niistä artikkelit kesällä 2021.  

Ensimmäinen viikko tarjottiin asiakkaille pilotointiviikkona, jonka osalta asiakkailta kerättiin pa-

lautetta ja kehitettiin majoitukseen liittyvää palvelua edelleen. Kesän 2021 aikana lähes jokaisessa 

kohteessa oli yksi tai kaksi paimenta, mutta kyselyjä oli tullut enemmän. Paimenlomien tarjoajille jäi 

kokeilusta hyvä kokemus. Kaikki Ylläsjärveä lukuun ottamatta päättivät jatkaa Lapin paimenlomia 

hankkeen päätyttyä. Paimenten palaute oli positiivista, vaikka osallistujia ensimmäisenä vuotena 

oli verrattain vähän. Syksyllä 2021 pidettiin järjestäjien kanssa palautepalaveri ja sovittiin hankkeen 

jälkeisistä toimista, konseptin avoimuudesta, kriteereistä sekä tulevista markkinointitoimenpiteistä 

ja järjestäytymisestä. Lapin paimenlomat -konseptille on laadittu verkkosivut (lapinpaimenlomat.com), 

jotka on käännetty osittain myös englannin kielelle.  

 

 

https://www.lapinpaimenlomat.com/
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Kuva 18. Lapin paimenlomia tarjottiin kahdeksassa paikassa ympäri Lappia. 

 

3.7.2 Retkeilyreittien kartoittaminen ja kehittäminen 

Hankkeen avulla pyrittiin tuotteistamaan maisemia osana laadukasta kylämatkailua virkistysmah-

dollisuuksia lisäämällä. Tähän liittyen tavoitteena oli kylien reittien kehittäminen.  

Hankkeen avulla Kairalan kylään suunniteltiin lapsille ja vanhuksille tarkoitettu lumikenkäilyreitti, 

jonka pituus on 2,5 km. Maanomistajaluvat saatiin, reitin varrelta raivattiin puita ja sen merkitsemi-

seen haettiin YM:n maisemaraha. Kieringin kylään suunniteltiin lumikenkäilyreitti, joka oli pituudel-

taan 5 km.  

Kieringin reittisuunnitelma ei edennyt toteutukseen hankkeen aikana, koska reitistä vastaava taho 

jäi epäselväksi. Molemmat lumikenkäilyreitit pilotoitiin huhtikuussa 2021 neljän kansainvälisen 

vaihto-opiskelijan voimin. Vaihto-opiskelijat antoivat hyvää palautetta molemmista reiteistä. Osallis-

tamisen kautta reiteille saatiin konkreettisia ideoita – esimerkiksi Kieringin reitille toivottiin mm. laa-

vua, aistikokemuksia ja maisemapenkkiä. Lumikenkäilyreittien pilotoinnin yhteydessä vaihto-
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opiskelijat pilotoivat Kairalassa poronruokinta-matkan, joka oli heille suuri eksoottinen elämys ja 

täysin aitoa kylämatkailua.  

Hankehenkilöstö kartoitti myös Raanujärvellä Romakkavaaran retkeilyreitistöä. Reitistö on vanha, 

rapistunut, kulkee osin hakkuuaukealla, eikä enää kuulu Metsähallituksen prioriteettilistalle. Koska 

ei saatu selvyyttä siitä, kuka ottaisi vastuun retkeilyreitin kunnostamisesta ja kehittämisestä, ei re-

sursseja Romakkavaaralle priorisoitu. Meltosjärven alueella on Metsähallituksen ylläpitämä Som-

pasen luontopolku, joka on vanhaa monimuotoista metsää ja kuuluu Metsähallituksen prioriteettilis-

talle. Luontomatkailumahdollisuuksia kartoitettiin myös Sallan Riutukassa. Riutukan alueella on 

vanhaa uittoperinnettä, joka soveltuu omatoimimatkailijoille niin kesällä kuin talvellakin. Kohteen 

hoito ja ylläpito vaatii jatkossa panostusta. 

Viirinkylässä kartoitettiin Saivaaran luontopolkua ja Tiimalasivesiputous. Saivaaran luontopolun 

edistämiseksi neuvottiin kylää hakemaan Leader-rahoitusta.  

Kuva 19. Neljä kansainvälistä opiskelijaa testasivat kylämatkailutuotteita Kairalassa ja Kieringissä. Matkailupalveluiden 
aitous teki heihin vaikutuksen. Kieringin kylässä matkailupalveluihin on panostettu. Ongelmaksi palveluiden tarjoami-
selle muodostaa helposti huonot liikenneyhteydet. Kyliin ei pääse julkisilla yhteyksillä, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jää 
taksi, joka nostaa kokonaispalvelun hintaa. Samoin kylämatkailun kehittämisen voimavarat ja osaaminen kylissä on 
puutteellista.  
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3.7.3 Meltosjärven lintutornien kunnostushanke 

Hanke haki Ylitornion kunnan kanssa yleishyödyllistä investointihanketta, jossa kunnostetaan Mel-

tosjärven kylässä sijaitsevat Iso-Meltosjärven ja Pitkäperän lintutornit ja niiden välittömät muut ra-

kenteet. Kunnostetut lintutornit tulevat hyödyttämään lintubongareita, alueen asukkaita, matkaili-

joita ja alueen matkailuryittäjiä. Lintutorneista voi katsoa talvella revontulia.  

3.8 Lapset ja nuoret  

 

Hankkeen tavoitteena oli järjestää toimenpiteitä, joilla lisätään nuorten tietoja ja taitoja maaseudun 

elämästä, työllisyysmahdollisuuksista sekä alkutuotannon elinkeinoista. Tavoitteena oli toteuttaa 

nuorten työllistämiskokeilu, jossa nuoret palkataan kylään esimerkiksi maisemahoitoon tai kylämat-

kailua edistäviin yleishyödyllisiin tehtäviin, ja kyläseurat ottavat vastuun työnohjaamisesta. Hank-

keen työntekijät toimivat apuna ja tukena työnantajaroolissa. Kustannusarvioon oli varattuna me-

noerä nuorten palkkaukseen kymmenelle nuorelle noin kahden viikon työsuhteeseen. Tavoitteena 

oli luoda hankeaikaa pysyvämpi malli nuorten työllistämiseen ja lisätä nuorten kiinnostusta maa-

seutuelinkeinoja kohtaan. 

Hankkeessa toteutettiin yksi opinnäytetyö. Sen laati Mari Ronkainen ja aiheena oli kylämatkailun 

kehittämismahdollisuudet Viirinkylässä. Hankkeessa työskenteli yksi harjoittelija, joka avusti hank-

keen toimenpiteissä kesän 2020 aikana. Hankkeelle palkattiin kesälle 2021 nuori viestintäalan 

osaaja, jonka tehtävänä oli mm. somenuorten ohjeistaminen, Lapin paimenlomien viestintä ja 

hankkeen viestintä sekä opetusvideoiden editointi. 

Tavoitteisiin oli asetettu lapsille ja nuorille tarkoitettujen toiminnallisten tutustumisretkien ja -leirien 

järjestäminen. Tähän tavoitteeseen ei päästy. Hankkeessa kontaktoitiin laajasti alueen koulut ja 

tiedusteltiin kyläyhdistysten ja seurojen valmius ottaa vastaan koululaisryhmiä, mutta koronaepide-

mian vuoksi tutustumismatkoja ja -leirejä ei voitu toteuttaa.  

3.8.1 Nuorten työllistäminen maisemanhoitotöihin 

Kesälle 2020 ja 2021 palkattiin nuoria maisemanhoitotöihin. Kesällä 2020 Kairalan kylässä työs-

kenteli viisi nuorta, joiden työnohjaus oli hankkeella. Nuorten työtehtävänä oli risujen läjitys perin-

nebiotooppialueilla. Työsuhde kesti pääsääntöisesti kaksi viikkoa ja työn kesto oli päivittäin kuusi 

tuntia. Työturvallisuussyistä kohteisiin palkattiin kaksi nuorta kerrallaan. Kieringin kylässä työsken-

teli kolme nuorta, joista yksi toimi työnohjaajana. Kesällä 2021 Viirinkylään palkattiin kaksi nuorta ja 

Louelle yksi nuori. Viirinkylällä työnohjauksesta vastasi lammastilallinen Arto Sääskilahti ja Louella 

työnohjauksesta vastasi ostopalveluna palkattu metsuri, joka on myös kylällä maatilallisena. 
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Kesällä 2021 palkattiin Pelkosenniemen keskustaan lammaspaimen, joka kesytti ja hoiti kirkonky-

län lampaita ja päivitti hankkeen Instagram-tiliä. 

Alle 18-vuotiaiden nuorten työllistämistä ohjaa laki nuorista työntekijöistä. Lain mukaan työ ei saa 

vahingoittaa nuoren terveyttä tai kehitystä eikä haitata hänen koulunkäyntiään. Nuoren työn opas-

tus ja työn valvonta on toteutettava erityisen hyvin. 14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden 

aikana 14 vuotta täyttävä henkilö voidaan ottaa sellaiseen kevyeen työhön, joka ei vahingoita hä-

nen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen. Kuluvan kalenteri-

vuoden aikana 14 vuotta täyttävä nuori voi tehdä työtä vain huoltajan luvalla. Tämän vuoksi työ-

suhteeseen tulee olla huoltajan suostumus ja työsopimuksessa huoltajan allekirjoitus. 15-vuotias 

voi tehdä sopimuksen itse.  

Mikäli nuoren työntekijän työaika vuorokaudessa on pidempi kuin neljä tuntia 30 minuuttia, hänelle 

on annettava työn aikana ainakin yksi vähintään 30 minuutin lepoaika, jonka aikana hän saa pois-

tua työpaikalta. Alle 15-vuotiasta ei saa pitää ylitöissä ja työpäivä ei saa ylittää 9 tuntia. Alle 15-

vuotiaan työaika on sijoitettava kello 8:n ja 20:n väliseen aikaan. Nuorella saa teettää ainoastaan 

sellaista työtä, joka ei aiheuta erityistä tapaturmanvaaraa tai terveyshaittaa tai joka ei ole 1 mo-

mentissa tarkoitetulla tavalla nuorelle työntekijälle itselleen tai muille vahingoksi. Työnantajan on 

huolehdittava, että nuori työntekijä, jolla ei ole työhön tarvittavaa ammattitaitoa ja kokemusta, saa 

opetusta ja ohjausta työhönsä sekä työolojen, ikänsä ja muiden ominaisuuksiensa edellyttämää 

henkilökohtaista opastusta työssä niin, että hän välttyy aiheuttamasta vaaraa itselleen tai muille. 

 

3.8.2 Valokuvauskilpailu 

Hankkeen näkyvyyden lisäämiseksi nuorten keskuudessa jär-

jestettiin nuorten valokuvauskilpailu, joka toteutettiin 1.5.2020–

30.8.2020. Koronan takia monet nuorten toimenpiteet peruun-

tuivat, ja valokuvauskilpailu järjestettiin korvaavana toimenpi-

teenä. Valokuvauskilpailuun saivat osallistua 14–29-vuotiaat 

Lapissa asuvat nuoret. Nuorten tuli ottaa kuva lempi ulkoilma-

puuhasta kotikylässään, julkaista kuva Instagramissa ja tägätä 

Amat-hanke julkaisuun. Valokuvauskilpailuun osallistui 28 ku-

vaa, joista ohjausryhmä valitsi kolme parasta. Valokuvauskil-

pailu päättyi 20.8.2021.  

Kuva 20. Valokuvauskilpailulla osal-
listettiin nuoria.  
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3.8.3 Somenuoret 

Hankkeen tavoitteena oli lisätä lasten ja nuorten osaamista ja tietoa ympäristönhoidosta ja maa-

seudun perinteisistä elinkeinoista sekä lisätä nuorten kiinnostusta maaseutuelinkeinoja kohtaan 

kesätyöharjoitteluin ja viestinnän keinoin. Koronan aiheuttamista haasteista johtuen hankkeelle ha-

ettiin muutosta niin, että hanke nosti nuoria alkutuottajia esille somepäivitysten kautta. Hankkeelle 

palkattu viestintäalan osaaja ohjeisti nuorten työskentelyä. Kustakin nuoresta tehtiin kuusi päivi-

tystä ja niiden aiheena oli tavallinen elinkeinoon liittyvä arki. Nuorten somepäivitykset julkaistiin ko-

hokohtina Amat -hankkeen Instagram-tilillä.  

 

Kuva 21.Somenuoret toivat esille arkeaan porotalouden, kalastuksen ja pientilallisen päivittäisistä töistä. 

3.9 Viestintä 

Hankkeelle tehtiin viestintäsuunnitelma, jota toteutettiin osittain. Samoin hankkeen alussa koottiin 

taulukkoon sidosryhmät yhteystietoineen. Hankkeelle laadittiin esite ostopalveluna. Kuvituksessa 

huomioitiin erityisesti lapset ja nuoret. Esitettä painatettiin sähköisen version lisäksi myös jaetta-

vaan muotoon.  

Hankkeelle avattiin Facebook-sivu (facebook.com/Amathanke) ja Instagram-tili (instag-

ram.com/amat_hanke/). Niille päivitettiin tietoa hankkeen tapahtumista ja hankkeen etenemisestä. 

Tämän lisäksi tileille linkitettiin yleistä tietoa hankkeen teemoihin liittyen. Facebook-sivulla on 493 

seuraajaa. Julkaisuja tehtiin kaikista tilaisuuksista ja tapahtumista. Instagram tilillä on 296 seuraa-

jaa, ja hankkeen aikana on tehty 141 Instagram-julkaisua. Tämän lisäksi tarinoihin (Instagram Sto-

ries) tehtiin julkaisuja jokaisten talkoiden aikana. Tarinoiden kautta hankkeen työtä pyrittiin teke-

mään näkyvämmäksi laajemmalle joukolle. 

https://www.facebook.com/Amathanke/
https://www.instagram.com/amat_hanke/
https://www.instagram.com/amat_hanke/
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Hankkeella oli kotisivut Leader Pohjoisin Lappi ry:n sivujen alla (pohjoisinlappi.fi/avoimet-miljoot-ja-

aidot-elamykset). Sivulle laitettiin tapahtumien ja tilaisuuksien kutsut ja ohjelmat sekä kirjoitettiin 

toteutetuista tilaisuuksista artikkelit. Julkaisuja tehtiin yhteensä 46.  

Hankeviestintää tehtiin koko ajan tiiviissä yhteistyössä Lapin Keino -hankkeen kanssa. Hankkeelle 

palkattiin kesälle 2021 viestinnänalan kesätyöntekijä, joka auttoi hankeviestinnässä. Alla mainittu-

jen viestintätoimenpiteiden lisäksi hanke lähetti kaksi uutiskirjettä.  

Kaikista hankkeen tilaisuuksista ja tapahtumista laadittiin mainokset Canva-ohjelmaa hyödyntäen. 

Kylätasolla viestintää tekivät aktiiviset kyläläiset. Muutamista tapahtumista julkaistiin myös lehti-

ilmoitus. 

3.9.1 Paimenlomien viestintä 

Lapin paimenlomille teetettiin mainos, jossa kerrottiin jokaisesta Lapin paimenlomakohteesta erik-

seen. Esitteestä löytyi myös kartta, jossa havainnollistettiin, missä paimenlomat sijaitsevat. Esite 

on suunniteltu niin, että sitä voi muokata, sieltä voi poistaa ja sinne voi lisätä uusia kohteita. Pai-

menlomien verkkosivut olivat ensin Amat-hankkeen verkkosivujen alla, minkä jälkeen niille tehtiin 

omat kotisivut. Paimenlomilla on somekanavina Instagram (instagram.com/lapinpaimenlomat) ja 

Facebook (facebook.com/lapinpaimenlomat). Instagramissa paimenlomilla on 348 seuraajaa ja Fa-

cebookissa 504 seuraajaa. Paimenlomia on markkinoitu somekampanjoin kesällä 2021.  

3.9.2 Lehtiartikkelit ja radiohaastattelut 

Avoimet miljööt ja aidot elämykset -hanke oli esillä Ylellä, Maaseutu.fi:ssä, Sompio-lehdessä, Lap-

pilaisessa, Tornionlaaksossa ja Lapin Keinossa. Tämän lisäksi kestävän matkailun asiantuntija 

Anu Nylund kirjoitti paimenlomista blogissaan sekä suomeksi että englanniksi. Lapin paimenlomien 

Ville Eskola on ollut Ylen radiohaastattelussa liittyen paimenlomiin ja luonnon monimuotoisuuteen. 

 

Blogit 

https://forestexperience.wordpress.com/2021/08/05/uudistava-pysahdys-case-lapin-paimenlo-

mat/?fbclid=IwAR1eHVSqeU8igP6pwDpQAj_Iy_8dl0Jb9zFMEsTzLvIHDg2EsbLsFYZvWiI  

Sompio 

https://www.sompio.fi/paivyri/riipijarven-vesistonkunnostusilta-vastaa-kylalaisten-huolenaiheisiin-

6.184.2016131.d437c6e3eb 

YLE 

https://yle.fi/uutiset/3-12013988 

https://www.pohjoisinlappi.fi/avoimet-miljoot-ja-aidot-elamykset/
https://www.pohjoisinlappi.fi/avoimet-miljoot-ja-aidot-elamykset/
https://www.instagram.com/lapinpaimenlomat/?hl=fi
https://www.facebook.com/lapinpaimenlomat
https://forestexperience.wordpress.com/2021/08/05/uudistava-pysahdys-case-lapin-paimenlomat/?fbclid=IwAR1eHVSqeU8igP6pwDpQAj_Iy_8dl0Jb9zFMEsTzLvIHDg2EsbLsFYZvWiI
https://forestexperience.wordpress.com/2021/08/05/uudistava-pysahdys-case-lapin-paimenlomat/?fbclid=IwAR1eHVSqeU8igP6pwDpQAj_Iy_8dl0Jb9zFMEsTzLvIHDg2EsbLsFYZvWiI
https://www.sompio.fi/paivyri/riipijarven-vesistonkunnostusilta-vastaa-kylalaisten-huolenaiheisiin-6.184.2016131.d437c6e3eb
https://www.sompio.fi/paivyri/riipijarven-vesistonkunnostusilta-vastaa-kylalaisten-huolenaiheisiin-6.184.2016131.d437c6e3eb
https://yle.fi/uutiset/3-12013988
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Tornionlaakso 

https://tornionlaakso.net/paikallisuutiset/1040-iso-vietosen-levahdyspaikka-raivattiin-talkoillen 

Lapin Keino 

https://www.lapinkeino.fi/2020/10/09/milta-nayttaa-ita-lappi-nuorten-silmin/ 

https://www.lapinkeino.fi/2021/06/07/lapin-kylissa-tarjolla-tana-kesana-paimenlomia/ 

https://www.lapinkeino.fi/2020/04/02/lotta-innostaa-ihmisia-maaseudulle/ 

https://www.lapinkeino.fi/2020/08/07/kylatalon-kunnostusta-kirpputoreja-kahvittelua-ja-kalastelua-

elamaa-kursussa/ 

https://www.lapinkeino.fi/2020/08/25/ikkunanpielia-ja-punamultaa-rakennusperintoa-vaalimassa-te-

pastossa/?fbclid=IwAR2b12N5FRqxYSyOxZ8ysJqWmwLVo8dPnzWUo_Kzni8fVvkdRxyuZWBjb60 

Lappilainen 

https://lappilainen.fi/2021/04/27/maaseutuyrittajyytta-lisaa-lappiin-2/?fbclid=IwAR3Q_-p-K-

8j1j8KNM_qJf03oZJC_W40jgMdZfGCmNZUzJrIUfypB4MuXio 

https://lappilainen.fi/2021/02/23/ikkunanpielia-ja-punamultaa-kittilassa/?fbclid=IwAR1uT-

amsHpbQy08dDyjebK-u-KwdebPT-RONdQcc5Iwugia6rAODBInniQ  

 
Kuva 22. Lapin paimenlomien lampuri Ville Eskola pääsi haastateltavaksi radioon. 

3.9.3 YouTube-videot 

Avoimet miljööt ja aidot elämykset -hankkeen tavoitteena oli taltioida perinnetaitoja ja tehdä niistä 

lyhyitä Youtube-videoita. Amat-hanke on kuvannut videot punamullan keitosta, ikkunanpuitteiden 

kunnostuksesta ja kulttuurikerrosten poistosta. Videot ovat katsottavissa Leader Pohjoisin Lappi 

ry:n YouTube-kanavalla. 

https://tornionlaakso.net/paikallisuutiset/1040-iso-vietosen-levahdyspaikka-raivattiin-talkoillen
https://www.lapinkeino.fi/2020/10/09/milta-nayttaa-ita-lappi-nuorten-silmin/
https://www.lapinkeino.fi/2021/06/07/lapin-kylissa-tarjolla-tana-kesana-paimenlomia/
https://www.lapinkeino.fi/2020/04/02/lotta-innostaa-ihmisia-maaseudulle/
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/2020/08/25/ikkunanpielia-ja-punamultaa-rakennusperintoa-vaalimassa-tepastossa/?fbclid=IwAR2b12N5FRqxYSyOxZ8ysJqWmwLVo8dPnzWUo_Kzni8fVvkdRxyuZWBjb60
https://www.lapinkeino.fi/2020/08/25/ikkunanpielia-ja-punamultaa-rakennusperintoa-vaalimassa-tepastossa/?fbclid=IwAR2b12N5FRqxYSyOxZ8ysJqWmwLVo8dPnzWUo_Kzni8fVvkdRxyuZWBjb60
https://lappilainen.fi/2021/04/27/maaseutuyrittajyytta-lisaa-lappiin-2/?fbclid=IwAR3Q_-p-K-8j1j8KNM_qJf03oZJC_W40jgMdZfGCmNZUzJrIUfypB4MuXio
https://lappilainen.fi/2021/04/27/maaseutuyrittajyytta-lisaa-lappiin-2/?fbclid=IwAR3Q_-p-K-8j1j8KNM_qJf03oZJC_W40jgMdZfGCmNZUzJrIUfypB4MuXio
https://lappilainen.fi/2021/02/23/ikkunanpielia-ja-punamultaa-kittilassa/?fbclid=IwAR1uT-amsHpbQy08dDyjebK-u-KwdebPT-RONdQcc5Iwugia6rAODBInniQ
https://lappilainen.fi/2021/02/23/ikkunanpielia-ja-punamultaa-kittilassa/?fbclid=IwAR1uT-amsHpbQy08dDyjebK-u-KwdebPT-RONdQcc5Iwugia6rAODBInniQ
https://www.youtube.com/channel/UCbP9QP7NvdsKOABFFQxqWLw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCbP9QP7NvdsKOABFFQxqWLw/videos
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4. HANKKEEN HALLINNOINTI 

4.1 Hankkeen toteutuksen aikainen organisaatio 

Hankkeen projektipäällikkö aloitti työt tammikuussa 2020 Pelkosenniemellä. Hanketyöntekijä työs-

kenteli Rovaniemeltä käsin 24.2.2020–6.9.2021. Henkilöstö työskenteli hankkeessa osa-aikaisina. 

Hankkeen maksatushakemuksista vastasi yhdistyksen taloussihteeri Minna Huikuri. 

Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:  

• Henna Kontsas, Leader Pohjoisin Lappi ry:n toiminnanjohtaja ja hallinnoijan edustaja 

• Anne Anttila, Outokaira Tuottamhan ry:n toiminnanjohtaja 

• Heidi Kotala-Paaluharju, Lapin Ely-keskus, tukiasiantuntija 

• Marjut Kokko, Lapin Ely-keskus, ylitarkastaja  

• Anna-Kaisa Teurajärvi, Lapin Ely-keskus, rahoitusasiantuntija 

Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana seitsemän kertaa Teamsin välityksellä ja kerran sähkö-

postikokouksella. Ohjausryhmä oli monialainen osaajajoukko, ja sen rooli hankkeessa oli merkit-

tävä. 

4.2 Kustannukset ja rahoitus 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 160 000 €. Julkisen tuen osuus oli 100 % 

  

 

 

 

 

 
 

Loppumaksun jälkeen haetaan vuosiloma-ajan palkkakustannukset, arvio maksuhakemuksen jättämisestä 8/22. 

4.3 Raportointi ja seuranta 

Hankkeen tilaisuuksista kerättiin osallistujalistat. Kaikki tilaisuudet ja tapahtumat valokuvattiin ja 

osin videoitiin. Ohjausryhmän kokouksia pidettiin säännöllisesti. Taloutta seurattiin noin kahden 

Myönnetty rahoitus 

Palkat 

Vuokrat 

Ostopalvelut 

Matkakulut 

Muut kulut 

Flat rate 15% 

Yhteensä 

Myönnetty 

95 029,58 € 

1 200,00 € 

32 230,62 € 

12 326,04 € 

4 959,33 € 

14 254,43 € 

Toteuma 

84 222,98 € 

1 434,76 € 

34 101,17 € 

11 156,94 € 

3 322,27 € 

12 633,44 € 

145 938,26 € 
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kuukauden välein projektipäällikön toimesta. Ostopalvelun toteuttajia pyydettiin nopeaan laskutuk-

seen kustannusten seuraamiseksi.  
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5 HANKKEEN TULOKSET, HAVAINNOT JA ARVIOINTI 

5.1 Tulokset  

Hankkeen tavoitteena oli, että hankkeesta hyötyy 600 asukasta. Hankkeen toimintaan osallistui 

596 asukasta.  

Hankkeen tavoitteena oli luoda neljä kyläelämystä ja kaksi maisemallisiin tekijöihin pohjautuvaa 

infrasuunnitelmaa. Hankkeen aikana kehitettiin Lapin paimenlomaverkosto, jossa tarjottiin paimen-

lomia kahdeksassa kohteessa. Tämän lisäksi hankkeen aikana suunniteltiin kaksi lumikenkäreittiä. 

Viirinkylässä kartoitettiin Saivaaran luontopolkua ja Tiimalasivesiputousta. Saivaaran luontopolun 

edistämiseksi neuvottiin kylää hakemaan Leader-rahoitusta. Meltosjärvelle saatiin rahoitusta kah-

den lintutornin kunnostushankkeeseen.  

Hankkeen tavoitteena oli järjestää 38 osallistavaa työpajaa, jotka liittyvät kulttuurihistoriaan, raken-

nusperinnön kunnostukseen, maisemanhoitoon tai maiseman tuotteistamiseen. Tavoitteena oli, 

että näihin osallistuu 200 henkilöä. Hankkeen aikana järjestettiin 49 osallistavaa tapahtumaa, joihin 

osallistui 596 henkilöä. 

Hankkeen tavoitteena oli työllistää kymmenen nuorta kyliin ja tarjota viittä uutta harjoittelupaikkaa 

kylistä. Hankkeen aikana työllistettiin, ostettiin ostopalvelua tai tarjottiin harjoittelupaikka yhteensä 

19 nuorelle (osa palkkarahoista tuli muista kanavista). Somenuoria työllistettiin ostopalvelun kautta 

viisi henkilöä, yksi nuori oli kesän 2020 hankkeen harjoittelijana ja yksi palkattiin hankkeelle viestin-

tätehtäviin kesäksi 2021. Maisemanhoitotöihin palkattiin kaksi nuorta Viirinkylään, yksi Louelle, 

kolme Kierinkiin ja yksi Pelkosenniemelle. Lisäksi työnohjauksessa oli viisi Kairalan kylään palkat-

tua nuorta. 

Tavoitteena oli järjestää kolme toiminnallista tutustumisretkeä tai -leiriä lapsille ja nuorille.Toimen-

pidettä ei voitu toteuttaa koronatilanteesta johtuen. Muutoshakemuksella varatut kulut siirrettiin 

muihin osa-alueisiin. 

Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa kolme maisemanhoitoon liittyvää uudenlaista yhteistyökokeilua. 

Lähes kaikessa hankkeen toiminnassa pyrittiin monialaiseen yhteistyöhön. Maisemanhoidolliset 

yhteistyökokeilut toteutettiin yhteistyössä ELY-keskuksen, Lappian Louen toimipisteen, Maakunta-

museon, Lapin maa- ja kotitalousnaisten, Ylitornion kunnan, kyläyhdistysten ja muiden tahojen 

kanssa. 
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Hankkeen tavoitteena on tuottaa kymmenen lehtijuttua. Hankkeen aikana julkaistiin 13 lehtijuttua 

eri paikallislehdissä ja muutama valtakunnallisessa mediassa. Tämän lisäksi Yle teki radiohaastat-

telun Lapin paimenlomakokeilusta. 

5.2 Havainnot 

Hankkeen aikana huomattiin, että kulttuuriympäristöteemalle on paljon kysyntää kylissä. Amat-

hanke ei voinut reagoida jokaiseen tapahtumapyyntöön henkilöstöresurssien takia. Kulttuuriympä-

ristön ennallistamiseen liittyvän tiedon ja osaamisen lisääminen sekä konkreettisten töiden toteut-

tamisen kylissä vaatii paljon työtä ja tukea. Erityisesti maanomistajalupien kysyminen, asiantuntijoi-

den saaminen kyläalueelle ja muut käytännön järjestelyt vaativat henkilöstöresursseja. Maanomis-

tuskysymykset ovat maaseutualueilla haastavia. Maa-alueet ovat kylissä pirstoutuneet ja maan-

omistajalupien saaminen on aikaa vievää ja osin mahdotonta. Restaurointialan asiantuntijoita on 

Lapissa vähän ja he ovat täystyöllistettyjä. 

Kylien kulttuuriympäristöt ovat monessa kylässä hyvin heikossa kunnossa. Tietoa rakennuskannan 

arvoista tarvitaan lisää kylätasolla. Myös kesälomalaisille ja muilla paikkakunnilla asuville tarvitaan 

lisätietoa kulttuurimaiseman hoidosta. Maisemanhoidon merkitystä luonnon monimuotoisuuden 

kannalta ei tarpeeksi tunneta. 

Osa perinteiseen karjatalouteen liittyvistä monimuotoisia kohteista on päässyt kasvamaan pahasti 

umpeen, joten kunnostus on haastavaa ja vie aikaa. Kylien resurssit toteuttaa hoitotöitä ovat rajalli-

set. Esimerkiksi risujen poiskeruu on hyvin työllistävää. Maisemanhoidon pitkäaikaissuunnitelmat 

ja niiden hyödyistä tiedottaminen on tarpeellista. Uusia tapoja maisemanhoitoon kaivataan, ja lai-

duneläinten määrä on monin paikoin vähäinen. Kansainväliset vapaaehtoisleirit voisivat olla yksi 

tapa saada yksittäisiä kohteita hoidettua.  

Kylien asukkaita kiinnostaa kulttuurimaiseman hoito. Kyliin tarvitaan asiantuntijuutta, neuvon anta-

jia ja työvoimaa fyysisten töiden toteuttamiseen. Kulttuurimaisemanhoitoon saatavat tuet ja avus-

tukset eivät ole ennestään tuttuja ja tietoa tulee lisätä aktiivisella viestinnällä. 

Yhteistyöllä ELY-keskuksen ja Maakuntamuseon kanssa saatiin paljon aikaan. Nopean ja sujuvan 

yhteistyön kautta kylien tarpeisiin on pystytty vastaamaan nopeasti ja tarpeen mukaan järjestetty 

tapahtumia yhdessä.   

Vesistökunnostus kiinnosti monessa kylässä, mihin ei ollut hankkeessa erityisesti varauduttu. 

Kylämatkailun kehittämisessä on mahdollisuuksia. Lapin kylät ovat sellaisenaan erityisiä ja monet 

niiden arkeen kuuluvat asiat ovat matkailijan kannalta katsottuna elämyksiä. Kylissä tarvitaan 
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pitkäjänteistä työtä, tietoa ja osaamista markkinointiin ja tuotteistamiseen. Airbnb-elämys ja koti-

mainen Doerz ovat helppokäyttöisiä alustoja matkailuelämysten tarjoamiseen. 

Kylämatkailuun liittyy kuitenkin kehittämiskohteita ja haasteita. Kylien infra ei tue kylämatkailua. 

Kyltit ja reitit puuttuvat ja aitoa kulttuuria ei ole tuotteistettu. Kylämatkailun kehittäminen on usein 

kylien toimijoiden vastuulla, ja vetoapua markkinointiin ei tule muualta. Liikenneyhteydet kyliin ovat 

vähäiset, mikä vaikeuttaa asiakkaiden pääsemistä kyliin saatikka kylistä toiseen. Reittisuunnitteluja 

kylän läheisyyteen vaikeuttavat erilaiset maankäytön tarpeet. Kyliä ympäröivät talousmetsät voivat 

muutaman vuoden päästä reitin tekemisestä olla metsähakkuiden piirissä. Tätäkin isompi haaste 

ovat yksittäiset maanomistajat, jotka eivät anna lupia reittien tekemiseen. Havaittavissa oli myös, 

että kaikki kylät eivät ole halukkaita matkailun kehittämiseen. Kylämatkailun kehittämistä kannat-

taakin suunnata sellaisiin kyliin, joissa yhteistä tahtotilaa matkailuelinkeinon kehittämiseen on.  

Viestinnän osalta havaittiin, että lehtiin, erityisesti maakuntalehteen, on vaikea saada lehtijuttuja 

hankkeen toimintaan liittyen. Suurempi mediahuomiota lehdissä, radiossa ja jopa TV:ssä lisäisi toi-

minnan vaikuttavuutta. Viestintäkanavat unohtavat pyynnöistä huolimatta kertoa hankkeen nimeä 

tai rahoittajaa 

Avoimet miljööt ja aidot elämykset -hankkeen viestintäkanavia tullaan hyödyntämään Avoimet mil-

jööt ja komeat kuistit -hankkeessa. Nuoria oli vaikea saavuttaa hankkeen viestinnällä. Somenuor-

ten videot herättivät myös nuoria seuraajia. Jatkossa hankkeissa on hyvä panostaa uusien viestin-

täkanavien hyödyntämiseen ja pyrkiä entistä enemmän huomioimaan nuorten näkökulma hanke-

viestinnässä.  
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6 LIITTEET 
• Hanke-esite ja lehtijuttuja 

• Mari Ronkaisen opinnäytetyö; kylämatkailun kehittämismahdollisuudet Viirinkylässä 

• Vinkkilista vanhojen talojen omistajille 

• Ylläsjärven Niemelän tilan kuntokartoitus 

• Reittiselvitys, Kairala 

• Lapin paimenlomaesite 

• Rakennuksen kunnostamisen vinkkilista 

 

 

Hankehenkilöstö kiittää kaikkia mukana olleita kyliä, yhteistyökumppaneita, restaurointimestareita,  

ohjausryhmää ja rahoittajaa! 
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Kuva 23. Hanke-esitteen suunnitteli Mikko Walamies. 
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