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1. HANKKEEN TIEDOT 

 

Toteuttajan nimi 

 Lappajärven kunta 

 Maneesintie 5 

 62600 Lappajärvi 

 

Hankkeen nimi ja hanketunnus 

 Hard Rock Crater Lake-hanke 

 Hankenro: 13878   Dnro: 10/02.05.02/2016 

 

Hankkeen yhteyshenkilö 

 Hanketyöntekijä Tiina Hietala 

 tiina.hietala@lappajarvi.fi 

 045-3244461 

 

Yhteenveto hankkeesta 

 

Hankkeen tavoitteena oli Lappajärven rockleirin uudelleenprofilointi ja leirikonseptin kehittäminen 

ja tervehdyttäminen. Lisäksi tavoitteena oli kehittää markkinointia ja viestintää, joiden avulla 

avataan uusia kohderyhmiä sekä vahvistetaan Kraatterijärvi-brändiä ja alueen vetovoimaisuutta 

musiikillisin keinoin. Uusien yhteistyötahojen kartoittaminen ja sitouttaminen oli myös suurena 

osana hanketoimenpiteitä.  

Hankkeen tuloksena leiri sai enemmän näkyvyyttä sekä paljon uusia yhteistyökumppaneita. Lisäksi 

mahdollistettiin leirin jatkuvuus seuraavalle vuodelle ja kehitettiin leirille uusi profiili. 
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2. HANKKEEN TAVOITTEET 

 

Ylemmän tason tavoitteet 

 

Hard Rock Crater Lake-hanke pyrkii lisäämään osaamista, tiedonkulkua ja yhteistyötä 

Kraatterijärven alueella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 mukaisesti.  

 

Hankkeen tavoitteet 

 

Hankesuunnitelman mukaan: 

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää hard rock- ja heavy-musiikkia kulttuuritoiminnan ja -
matkailun osa-alueena ja lappajärveläisen ja järviseutulaisen (Kraatterijärven) identiteetin 
vahvistajana. 
Hankkeen aikana mahdollisestaan kansainvälisen opiskelijaryhmän tuominen Lappajärven 
rockleirille, mikä tukee yhtäältä leirin musiikillisen tason monipuolistumista ja toisaalta paikallisen 
ja alueellisen nuorisotyön kansainvälistymistä. Hankkeen aikana kehitetään yhteistyötä eri 
toimijoiden, kuten saksalaisen Wacken Rock Campin, kanssa. Osana Hard Rock Crater Lake-
hanketta kehitetään ja elävöitetään jo olemassa olevaa hard rock- ja heavy-musiikin 
toimintaympäristöä Kraatterijärven alueella. Hankkeessa verkostoidaan musiikillisia toimijoita 
(mm. Lappajärven rockleiri, Tulivuorirock-festivaali, paikalliset bändit ja konserttitapahtumien 
tuottajat, Järvilakeuden kansalaisopisto) alueellisten, maakunnallisten, kansallisten ja myös 
kansainvälisten toimijoiden kanssa. 
 
1. Lappajärven rockleirin uudelleenprofilointi ja leirikonseptin kehittäminen ja tervehdyttäminen. 
Luodaan pysyvä toimintamalli, jolla leirikokonaisuus pyörii kustannustehokkaasti ja itsenäisesti, ja 
joka tukee ympärivuotista hard rock-musiikin harrastamista alueella. 
2. Onnistunut viestintä ja markkinointi avaa uusia kohderyhmiä rockleirille ja muille alueen 
musiikillisille toimijoille vahvistamalla Kraatterijärvi-brändiä ja alueen vetovoimaisuutta 
musiikillisin keinoin. 
3. Yhteistyön kehittäminen musiikillisten toimijoiden välillä luo uusia tapahtumia, parantaa alueen 
elinvoimaisuutta, kehittää alueen matkailullista vetovoimaisuutta ja nostaa hard rock-musiikkiin 
liittyvän osaamisen tasoa alueella. 
5. Hard rock-identiteetin vahvistaminen osana lappajärveläisyyttä ja Kraatterijärveä (”Hard rock is 
our nature”) → mukaan eri ikäryhmiä, pääpaino on nuorissa. 
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3. TOTEUTUS 

 

Toimenpiteet 

 

Hankesuunnitelman mukaan: 

1. Lappajärven rockleirin uudelleenkonseptointi 
- leirin kustannusrakenteen uudelleensuunnittelu ja tervehdyttäminen → miten leiristä saadaan 
taloudellisesti itsenäinen, apurahoista riippumaton ja vetovoimainen kokonaisuus 
- leirin tason nostaminen → selkeä suunnitelma leirin musiikillisen tason nostamiseksi ja sitä 
tukevan oheistoiminnan (esim. bändikurssit leirikauden ulkopuolella) kehittäminen 
- tehdään yhteistyötä kehittävä opintomatka Wacken Rock Campille Saksaan ja isännöidään 
Wacken Rock Campin vastavierailu Lappajärvellä. 
- Rockleirin järjestelyistä vastaavat hankkeen aikana Lappajärven vapaa-aikalautakunta, 
Kuorosotaprojekti ja Järvilakeuden kansalaisopisto. 
 
2. Markkinointiviestinnän kehittäminen 
- rockleirille visuaalinen ilme, nettisivut, sosiaalisen median näkyvyyden kehittäminen ja muut 
markkinointityökalut 
- Hard Rock Crater Lake-konseptin kehittäminen yhteismarkkinoinnin keinoin, mukaan 
Tulivuorirock-festivaali ja muut alueen rockmusiikkitoimijat. 
 
3. Yhteistyöverkoston kokoaminen ja aktivointi 
- paikalliset toimijat – alueelliset toimijat – kansalliset toimijat – kansainväliset toimijat → toimijat 
verkostoidaan aktiiviseksi, toimintaa eteenpäin suunnittelevaksi, innovoivaksi voimavaraksi 
- yhteistyön kehittäminen etenkin Wacken Rock Campin kanssa, myös Tuska-festivaali, 
metallimusiikkiin keskittyvät levy-yhtiöt, muut festivaalit, musiikkilehdistö. 
 
4. Nivotaan Hard Rock Crater Lake-konsepti osaksi paikallista ja alueellista kulttuurillista 
nuorisotyötä. Kehitetään ja kannustetaan toimijoita järjestämään matalan kynnyksen tapahtumia, 
kuten bändikohtaamisia ja yhteiskonsertteja, jotka vahvistavat Hard Rock Crater Lake-konseptia. 
Mukaan tarvitaan Järvilakeuden kansalaisopisto, Härmänmaan musiikkiopisto ja alueen 
musiikkitapahtumien tuottajat. 
 
5. Jatkuvuuden turvaaminen 
- suunnitellaan ja luodaan tarvittavat puitteet, jotta Lappajärven rockleiri jatkuu kehitetyllä 
konseptilla. Kehitetyt uudet toiminnot juurrutetaan osaksi alueellista toimintaympäristöä siten, 
että niille kehitetään hankkeen aikana tuleville vuosille kustannustehokas toteuttamissuunnitelma. 
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Kesän 2016 aikana toteutettiin Wacken Music Campin edustajan vierailu Lappajärvellä sekä tehtiin 
vastavierailu Saksaan hanketyöntekijän sekä Timo Kotipellon toimesta. Vierailun matkapäiväkirja 
on raportin liitteenä. Vastoin suunniteltua, kesällä 2017 hanke ei onnistunut toteuttamaan toista 
vierailukertaa ajankohdan ollessa saksalaisille huono. Tästä syystä emme myöskään onnistuneet 
saamaan leirille saksalaisia nuoria alkuperäisestä tavoitteesta huolimatta. Kontakti Wacken 
Foundation-järjestöön jäi kuitenkin aktiiviseksi, joten tulevaisuudessa on mahdollista keskustella 
jatkoyhteistyöstä. 
 
 
 
 

 
Wacken Music Camp- leirintä 2016. 
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Wacken Music Camp 2016 ja Timo Kotipelto 

 
Keväällä 2016 hanke panosti markkinoinnin ja visuaalisen ilmeen kehittämiseen. Leiri nimettiin 
ensimmäiseksi uudelleen Crater Rockiksi, mikä antaa mahdollisuuden toteuttaa rockleirin lisäksi 
muitakin oheistapahtumia, esim. bändikatselmuksia, klubi-iltoja jne. 
Visuaalinen ilme toteutettiin yhteistyössä Mainostoimisto Propagandan kanssa, jolla oli referenssit 
mm. Sauna Open Airin visuaalisesta ilmeestä sekä muista rockleirin genrelle uskollisista 
tapahtumista. Luodun visuaalisen ilmeen pohjalta nettisivuja ryhdyttiin suunnittelemaan kevään 
2017 aikana. Nettisivut toteutettiin yhteistyössä Darkgroven kanssa, joka on profiloitunut 
raskaamman musiikin tekijöiden yhteistyökumppaniksi.  
Yllämainittujen lisäksi hanke pyrki kehittämään sosiaalisen median viestintäkanavia mm. luomalla 
Instagram-tilin ja kehittämällä olemassa olevaa Facebook-sivua. Lehdistö saatiin aikaisempaa 
paremmin osallistumaan hankkeen markkinointiin, ja tästä seuraksena jutun tekivät mm. Inferno, 
Ilkka, Metalliluola, Ykköset ja Järviseudun Sanomat. 
 

 
Uusi visuaalinen ilme 2016. 
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Banderollipohja ilman vuosilukua jatkuvaan käyttöön. 
 
 

 
Logo sosiaalista mediaa varten. 
 

Hankkeen aikana kontaktoitiin useita eri musiikkialan vaikuttajia ja tekijöitä Etelä-Pohjanmaan 
alueella sekä valtakunnallisesti. Jo olemassa olevat yhteistyötahot pidettiin osittain mukana. 
 
Jatkuvuuden turvaamiseksi aloitimme neuvottelut Kivitipun kanssa kesällä 2017. Tavoitteena on 
siirtää rockleiri kokonaisuudessaan Kivitipun alueelle ja näin ollen luoda leirille kansainvälisestikin 
kiinnostava ja vaikuttava ympäristö.  
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Hankkeen avustuksella Lappajärven kunta on saanut kansainvälistä näkyvyyttä sekä tuonut itseään 
esille uskottavana kulttuuritoiminnan ja matkailun järjestäjänä valtakunnallisella tasolla. Hanke on 
osallistunut eri messuille tuodakseen rockleirille näkyvyyttä ja herättääkseen mielenkiintoa muissa 
alan toimijoissa. Lisäksi hankkeen avustuksella Lappajärven rockleirille myönnettiin Etelä-
Pohjanmaan kulttuurirahastosta 9000€ apuraha. 
 
Hanketyöntekijän oma erityisosaaminen musiikin saralla sekä omat olemassa olevat verkostot ovat 
auttaneet hankkeen toimenpiteiden toteuttamisessa.  
 
Tapahtumat: 
 

 Crater Rock-leiri 19.6.-23.6.2016 

 Wacken Music Camp 15.8.-19.8.2016 

 Musiikki&Media-messut 6.10.-8.10.2016 

 Hanketoimijoiden verkottumispäivä 9.11.2016 

 Yhteistömatka Suonenjoelle 8.1.-10.1.2017 

 KV-hankeosaaja koulutus n.1krt/kk 24.1.-1.6.2017 

 E-P kehittäjäverkoston kohtaaminen - Brändi maistuu paremmalle! 3.5.2017 

 Kulttuurirahaston vuosijuhla 7.5.2017 

 Crater Rock-leiri 12.6.-16.6.2017 

 Lakia-messut 19.8.-20.8.2017 
 
 
Aikataulu 
 
Hankkeen kesto oli 11.1.2016-31.8.2017, josta hanketyöntekijä oli palkattuna ajalla 21.3.2016-
31.8.2017. Hankkeen alkuperäinen päättymispäivä oli 31.7.2017, mutta hankkeelle tehtiin 
muutoshakemus koskien kustannusten kohdentamista ja jatkoaikaa. 
 
 
Resurssit 
 
Hanketyöntekijä Tiina Hietala vei hanketta eteenpäin palkattuna Lappajärven kunnalle. Hänen 
työpanoksensa oli 50% työtunnit ajalla 21.3.2016-31.8.2017. Hankkeelle työskenteli 
tuntipalkkaisena myös toimistosihteeri Leena Pulkkinen, joka hoiti osaa hankkeen 
talouskirjanpidosta.  
 
 
Toteutuksen organisaatio 
 
Toteutus- ja rahoitusvastuut: Toteuttamisvastuussa oli Lappajärven kunta hallinnoijana.  
Rahoitusvastuu: Lappajärven kunta haki kehittämishankkeelle rahoitusta Aisapari ry:n Leader-
rahoituksena. 
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Kustannukset ja rahoitus 
 
Hankkeen rahoitti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 
2014-2020:n Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen-toimenpiteestä. 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. 
 
Hyväksytty rahoitus ja elokuun 2017 toteuma: 
 

 

Alkup. 
päätös 
7.3.2016 

Muutos 
päätös 
5.9.2016 Jatkoaikahakemus 2016 2017 yht 

 Palkat 33750 33750 36750 20559,32 14588,96 35148,28 
 Palkkiot 4000 2000 2000 

    Vuokrat 0 0 0 
    Ostopalvelut 4700 2700 2700 3880,25 1566,48 5446,73 

 Matkakulut 8500 8500 5500 1907,44 686,37 2593,81 
 Muut välittömät 

kulut 6987,5 10987,5 10987,5 822,34 
 

822,34 
 Laskennalliset 

yl.kulut 5062,5 5062,5 5062,5 
    Vastikkeeton työ 7000 7000 7000 
  

7000 
 Kustannukset yht. 70000 70000 70000 27169,35 16841,81 51011,16 
 Hankkeen tulot 0 

      Kustannusarvio yht. 70000 
       

 
 
 
Raportointi ja seuranta 
 
Hanketyöntekijä on pitänyt kirjaa yhteistyötahoista ja raportoinut säännöllisesti kunnan hallintoa 
sekä vapaa-aikasihteeriä hankkeen toimenpiteistä. Hankkeelle on koottu oma kansio, josta löytyy 
dokumentit ja kirjauksia eri toimijoista. Lappajärven kunta voi jatkaa hankkeessa aloitettuja 
kehittämistoimenpiteitä raportin pohjalta sekä konsultoida hanketyöntekijää. 
 
Hankkeen tunnit ja tehtävät on raportoitu rahoittajan kaavakkeille päiväkohtaisesti. 
 
 
 
Toteutusoletukset ja riskit 
 
Hankesuunnitelmassa riskeinä nähtiin: 
 
1. Nuorisotyökentän ja musiikillisen toimintaympäristön hajanaisuus Järviseudun alueella. 
2. Yhteistyökumppaneiden sitouttamisen haastavuus 
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Vapaa-aikasihteerin viran katkonaisuus aiheutti suuren riskin hankkeen toteuttamisessa, koska 
tärkein yhteistyötaho ajatellessa Järviseudun ja Lappajärven aluetta, on nimenomaan vapaa-
aikatoimi. Hankkeen onneksi jokainen viransijainen on kuitenkin ollut motivoitunut 
yhteistyökumppani ja ollut aktiivisesti mukana kehittämistoimenpiteissä.  
 
Sitouttamisen haastavuus näkyi selvästi Järviseudun alueella, mutta laajennettaessa 
toimintaympäristöä, alkoi tärkeitä yhteistyökumppaneita löytyä Etelä-Pohjanmaan alueelta ja 
muualtakin Suomesta. Lisäksi Kivitipun toiminnan uudelleen käynnistyminen paransi yhteistyötä 
Lappajärven sisällä.  
 
Jatkotoimenpiteet hankkeen jälkeen ovat jo käynnistyneet ja uusia yhteistyötahoja löytyy 
edelleen. Näin ollen voisi ajatella, että hanke on onnistunut minimoimaan riskitekijänsä. 
 
 
 
 

4. YHTEISTYÖKUMPPANIT 
 
Hanke teki yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: 

 Lappajärven kunta  

 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

 Aisapari ry 

 Järviseudun kansalaisopisto 

 Tulivuorirock ry 

 Rock Camp 

 Markun Musiikki 

 Mainostoimisto Propaganda 

 Darkgrove (Jan "Örkki" Yrlund) 

 Inferno 

 Mainostoimisto BSTR 

 Wacken Foundation/Wacken Music Camp 

 Lappajärven 4H 

 LaVe 

 Timo Kotipelto 

 Oulun bändileiri 

 Estradi ry 

 Kivitippu 
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5.  TULOKSET JA VAIKUTUKSET 

 

 

 

6. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI 

 

Hankkeessa saavutettujen tulosten turvaamiseksi on ensisijaisen tärkeää, että rockleiriin 

panostetaan aikaisempaa enemmän. Ennen hanketta leiri oli vaipumassa syvälle unohduksiin, 

mutta hankkeessa toteutuneiden toimenpiteiden seurauksena leirin profiili on selkeästi 

nousemassa ja uusia kiinnostuneita yhteistyötahoja on helpompi löytää.  

Tulevaisuudessa täytyy edelleen muistaa, mikä tekee tästä leiristä ja konseptista erikoisen: genre 

ja opettajat. Ne edellä täytyy mennä jatkossakin. Leirillä ei ole menestymismahdollisuutta, mikäli 

opettajista aletaan supistaa. Taso on säilyttävä yhtä korkeana, mitä se on leiriä perustettaessa 

ollut. Lappajärvestä ei muuten ole kilpailijaksi isompia kaupunkeja vastaan.  

Mikäli leiriä ja koko Crater Rock-konseptia halutaan kasvattaa, vaatii se ammattimaista otetta sekä 

kiinnostusta ja aikaa paneutua tällaisen kulttuuritoiminnan järjestämiseen. Hanke ei näe, että 

esimerkiksi vapaa-aikasihteerin yksittäinen työpanos riittäisi tämän kokonaisuuden hallintaan. 

Crater Rock tarvitsee pyöriäkseen ammattitaitoisen tuottajan, joka vie kokonaisuutta eteenpäin ja 

pyrkii kehittämään sitä entisestään.  

Wacken Foundation on tärkeä yhteistyökumppani, johon on suositeltavaa pitää yhteys auki. 

Samoin Markun Musiikista on muodostunut tärkeä osa Crater Rockia, koska se toimii yksittäisenä 

linkkinä Etelä-Pohjanmaan (ja jopa valtakunnallisten) musiikkitoimijoiden välillä. Markun Musiikin 

maine yrityksenä on vertaansa vailla, joten mm. markkinoinnillinen tuki on tärkeää. 

Hankkeen lopussa auennut Kivitippu-yhteistyö tulee viedä loppuun ja jatkaa sitä mahdollisuuksien 

mukaan. Uusi ja laadukkaampi tapahtumaympäristö luo lisää uskottavuutta sekä valtakunnallisella 

että kansainvälisellä tasolla.  
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7. ALLEKIRJOITTAJAT JA PÄIVÄYS 

 

Lappajärvellä 20.10.2017 

 

 

_________________________  ________________________ 

Tiina Hietala    Päivi Huhtala 

Hanketyöntekijä   Hallintojohtaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


