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LOPPURAPORTTI 

 
1. Toteuttajan nimi 

Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry 
 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 
Paikallistuntijat (PaTu) –hanke, jonka hanketunnus 36496. 
 

3. Yhteenveto hankkeesta 
Paikallistuntijat tavoitti Aisaparin alueen paikallisten luonto-, kulttuuri- ja matkailukohteiden 
tuntijoita ja toimijoita ja tiedotti alueen kohteista sekä järjesti työpajoja paikallistuntemukseen ja 
matkailuyrittäjyyteen liittyvistä aiheista tarinallistamisesta turvallisen tapahtuman suunnitteluun.  
 
Hankkeen aikana toteutettiin 23 erilaista työpajaa, kaksi seminaaria ja kaksi opintomatkaa. Näihin 
tilaisuuksiin osallistui yhteensä 416 henkilöä. Hanke on tehnyt koko ajan erittäin tiivistä yhteistyötä 
eri toimijoiden ja tahojen kanssa. Hankeen tilaisuuksista 11 on järjestetty yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa. 
Paikallistuntijat -kohteita syntyi hankkeen aikana 25, mukana on tarinoita, luonto-, patikointi-, ja 
kulttuurikohteita. Kohteet on sijoitettu kartalle Aisaparin Intolinkki verkkosivulle ja esitelty Adobe 
Spark verkkotyökalulla https://intolinkki.net/paikallistuntijoiden-luonto-ja-kulttuurikohteet/ 

 
4. Raportti 

 
4.1. Hankkeen tavoitteet 
 

Hankkeen keskeinen tavoite ja toimenpide on rakentaa paikallistuntijoiden verkosto, joka on 
hyödynnettävissä yrityksissä, tapahtumissa, ryhmien opastuksissa ja muissa tilanteissa, joissa 
halutaan jakaa tietoa alueen luonnosta, nähtävyyksistä ja historiasta. Hankkeen tarkoituksena on 
vakiinnuttaa paikallistuntijoiden verkosto kestävällä tavalla siten, että alueen paikallistieto ja -
tuntemus kootaan tietopankkiin verkossa ja paketoidaan selkeiksi ja helposti markkinoitaviksi 
kokonaisuuksiksi. Hankkeen aikana kootaan verkosto, joka osallistuu sekä materiaalin 
tuottamiseen että järjestämiseen kaikille avoimeen tietopankkiin. Hanke myös käynnistää 
pakettien koemarkkinoinnin. 

Hankkeella on kolme konkreettista tavoitetta: 1) paikallistuntijoiden tavoittaminen ja verkoston   
rakentaminen, 2) tarina- ja tietopankin rakentaminen ja paikallistuntemuksen paketointi selkeiksi     
ja helposti markkinoitaviksi kokonaisuuksiksi ja 3) pakettien koemarkkinointi. 

Toiminnalla tavoitellaan alueen vahvuuksien parempaa hyödyntämistä, uusien palvelujen  

https://intolinkki.net/paikallistuntijoiden-luonto-ja-kulttuurikohteet/
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kehittämistä ja käynnistämistä. Tämä taas osaltaan vaikuttaa alueen elinvoimaisuuden 
lisäämiseen, työllisyystilanteen parantamiseen sekä matkailu- ja vapaa-ajan toimijoiden 
järjestäytymiseen ja verkostoitumiseen pitkällä aikavälillä. Keskeisenä menetelmänä on myös 
joukkoistaminen, jotta laajalle alueelle pirstoutunut tieto saadaan haltuun. 

Hankkeen aikana kootaan paikallistuntijoiden verkosto. Verkostoon perehdytetään henkilöitä, 
jotka voivat tarvittaessa tehdä lyhyitä opastuksia ja osallistua aluemarkkinointiin esimerkiksi 
omassa yrityksessään tai kylässään. Materiaalipankista löytyy kattavasti tietoa alueen 
käyntikohteista, historiasta, luonnosta, ihmisistä, elinkeinoista ja niin edelleen. Tietopankki on 
paikallisten itse rakentama kokonaisuus. 

Matkailun näkökulmasta osallistava tiedon kerääminen ja jakaminen (mm. joukkoistamista 
hyödyntäen) perustuvat vallitseviin trendeihin kuten paikallisuus, jakamistalous ja yhteisöllisyys. 
Tietopankin sisällöt ovat pääasiassa sellaisia, jotka eivät vaadi jatkuvaa päivittämistä tai 
päivittäminen tapahtuu siihen yhteisön jäsenten toimesta. 

Myöhemmin hankkeen tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi toteuttamalla alueella "vuokraa 
paikallinen" -tyyppisiä yhteisöpalveluita tai kehittämällä erilaisia mobiilipalveluita (esimerkiksi 
eMuseo). Kuka tahansa yhteisön jäsen voi käyttää materiaali pankin palveluita ja ryhtyä toimimaan 
paikallistuntijana ympärivuotisesti tai sesonkiluontoisesti. 

 
4.2. Toteutus 
 

A) Toimenpiteet 
 
Hankkeen aikana toteutettiin 23 erilaista työpajaa, kaksi seminaaria ja kaksi opintomatkaa. Näihin 
tilaisuuksiin osallistui yhteensä 416 henkilöä. Työpajat, seminaarit ja opintomatkat löytyvät myös 
luettelona (Liite 1).   

 
Kuvio 1: Sanapilvi Paikallistuntijat-hankkeen toimenpiteistä 
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Työpajat 
 
Matkailun teemailta: Yhdessä enemmän pidetiin Kivitipussa 1.11.2017. Matkailun kehittämisessä 
ja liiketoiminnassa korostuu yhteistyö, jota ilman on vaikeaa tarjota matkailijalle kokonaisvaltaisia, 
elämyksellisiä asiakaskokemuksia. ”Yhdessä enemmän” on onnistumisen edellytys. Tilaisuudessa 
kuultiin Ähtärin Panda- hankkeen ajankohtaiset kuulumiset sekä katsaus Ähtäri Zoo Panda Visit –
hankkeen tulevista toimenpiteistä. Mitä ovat mm. pandateeman ympärille kaavaillut 
oheispalvelutarpeet ja mitä vaikutuksia näillä on Järviseudulle. Illan aikana kuultiin myös matkailun 
nykytilasta, yhteistyön edellytyksistä ja matkailun tulevaisuuden trendeistä ja kehityssuunnista.  
Uusille palveluille ja yhteistyölle on tarvetta. Teemaillan vetäjinä toimivat Jenny Janhunen ja Sanna 
Jyllilä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Maakuntakorkeakoulun 
kanssa. 

  

Kuva 1: Matkailun teemailta Kivitipussa 

Pieniä tarinoita, suuria kertomuksia -työpaja Alajärven Nuorisoseuralla 9.11.2017. Tarinat ovat 
kovaa valuuttaa. Kaikilla suurilla yrityksillä on oma suuri kertomuksensa. Hyvä tarina tekee 
kokemuksesta elämyksen, kiirii suusta suuhun, muuttuu kertomuksesta Suureksi kertomukseksi ja 
joskus jopa legendaksi. Tarinallistamisen työpajassa opeteltiin tunnistamaan hyvän tarinan aineksia 
ja luomaan oman paikkakunnan pienistä tarinoista suuria kertomuksia, joilla paikalliset 
matkailunähtävyydet ja -palvelut muuttuvat persoonallisiksi ja erottautuviksi elämyksiksi. Työpajan 
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vetivät toimittaja, kirjailija ja kolumnisti Nina Sarell sekä teatteri-ilmaisun ohjaaja ja tarinallistamisen 
moniosaaja Kari Toiviainen. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2: Pieniä tarinoita, suuria kertomuksia -työpajan kouluttajat Nina Sarell ja Kari Toiviainen 

 
Kuva 3: Esiintymistaidon työpaja Kauhavalla 30.1.2018 
 
Esiintymistaidon työpaja Alajärvellä 23.1.2018 ja Kauhavalla 30.1.2018. Esiintymistaidon 
työpajoissa annettiin konkreettisia neuvoja siihen, miten saada oma viesti oikeanlaisena perille sekä 
opeteltiin lukemaan toisten viestejä oikein. Työpajassa tutustuttiin myös oman persoonan eri 
puoliin ja opeteltiin hyödyntämään omia vahvuuksia. Lisäksi pohdittiin kuinka yhdistää 
asiantuntijatehtävään persoonallinen ja mukaansatempaava esiintymistapa. Työpajan vetäjänä 
toimi teatteri-ilmaisun opettaja ja teatteriohjaaja Katja Kujala.  
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Onnistuneen tapahtuman järjestäminen ja messuille osallistuminen -työpaja 8.2.2018 Alajärvellä. 
Tapahtumatohtori Helena Wallon vetämä työpaja, jossa sai mm. työkaluja ja uusia näkökulmia 
erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Työpaja järjestettiin yhteistyössä ViVa- ja Kylille-hankkeiden 
kanssa.  

                           

Kuva 4: Onnistuneen tapahtuman järjestäminen ja messuille osallistuminen - työpaja Punaisen Tuvan 
viinitilalla 8.2.2018. 

Digitaalinen markkinointi –työkaluja PaTu -paketin kokoamiseen. Paikallistuntijat-hanke järjesti 
seuraavat kolme samansisältöistä työpajaa Kauhavalla 6.2.2018, Alajärvellä 15.2.2018 ja Evijärvellä 
5.3.2018. Työpajojen vetäjänä toimi Katriina Kojola ja työpajoissa käytiin läpi seuraavat ohjelmat: 

• Wix- sovelluksella voi luoda ilmaiset kotisivut lukuisista valmiista malleista ja muokata niitä. 
Ohjelmassa on myös vaihtoehto automaattiseen sivun luomiseen.  

•  Adobe Spark - sovelluksella valmistuu visuaalisesti näyttävä sosiaalisen median julkaisu, 
verkkosivu tai videotarina.  

• Nomadi - karttasovelluksella rakennetaan oma reitti kartalla. Voit lisätä kuvia, tekstejä ja 
jakaa reitin. 

Kulttuuri ja kieli opastustyössä -työpaja pidetiin Kauhavalla 6.3.2018. Vetäjänä Kotiseutu kotoisaksi 
-hankkeen Manar Ameli ja maahanmuuttokoordinaattori Fia Hafiz. Työpajan aiheena oli mm. se 
miten opastetaan vieraskieliselle toisesta kulttuurista tulevalle kauhavalaiselle. 
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WordPress kotisivut -työpaja pidettiin Kauhavalla 20.3.2018. Työpajassa pureuduttiin WordPress - 
kotisivupohjaan ja käytiin läpi toiminnot sivupohjamallin valitsemisesta kuvien lisäämiseen. 
Työpajan vetäjänä toimi Katriina Kojola. 

Ryhmien opastuksen työpajat Alajärvellä 22.3.2018 ja Kauhavalla 6.3.2018. Opastuksen työpajassa 
käytiin läpi kaikki opastamiseen liittyvät valmistelut ja käytännön opastustyö. Työpajan vetäjänä 
toimi Suomen Opasliiton auktorisoitu opas Aira Lahti. Hän on myös pitkän linjan kulttuuri- ja 
kotiseutuaktiivi. 

PaTu-pakettien työstämiseen liittyvät työpajat.  

• Kirjoittamisen työpaja Kauhavalla 9.4.2018. Työpajassa viriteltiin kirjoittamisen taitoja 
kirjoitusharjoituksin ja muokattiin yhdessä PaTu-pakettien tekstejä.  

• Non-stop -työpaja Alajärvellä 17.5.2018. Työpajassa oli mahdollisuus työstää PaTu-paketteja 
eteenpäin.  

• Paikallistuntijat-paketti –työpaja Kauhavalla 19.6.2018. Suunniteltiin PaTu-paketteja, 
inspiraationa runsaasti esimerkkejä luontoreiteistä ja luontopaketeista, ohjeita 
reittiluokitteluun. 

Löytöretki Lapuan luontoon –tilaisuus Lapualla Rasti-Simpsiön majalla 28.3.2018. Tilaisuudessa 
Heikki Alakarhu esitteli Lapuan luontomatkailun mahdollisuudet ja muodot sekä Teemu Öhman 
kertoi Lapuan geologisesti merkittävistä kohteista. Tilaisuuden järjesti yhteistyössä Kestävät kylät ja 
Kylille-hanke sekä URHEA ja Paikallistuntijat.  

 

Kuva 5: Lehtijuttu Löytöretki Lapuan luontoon –tilaisuudesta. JP News 27.3.2018 
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Voimaa luontomatkailuun -työpaja Alajärvellä 22.5.2018. Miten ja kuka luontoreiteistä viestii? 
Missä kanavissa luontoreittejä tulisi markkinoida ja myydä? Miten rakentaa viestinnällisesti kestävä 
ja elämyksellinen asiakaskokemus? Miten yhteistyöllä voidaan vaikuttaa kohteiden ylläpitämiseen 
ja kehittämiseen? Työpajassa kuultiin Retkipaikan perustaja Antti Huttusen ja Suomen Ladun 
yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Anne Rautiaisen vinkit ja neuvot. Tilaisuus järjestettiin 
yhteistyössä Aisaparin Kylille- ja Kestävät kylät –hankkeiden kanssa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6: Voimaa luontomatkailuun -työpajan vetäjä Antti Huttunen Kanavan Kevarissa 22.5.2018.  

 
Juurille-lähimatkailuryhmän tarkoituksena oli tuoda alueen tarinat, merkitykselliset paikat ja 
historia lähemmäksi tämän päivän kauhavalaisia, joiden juuret ovat laajalti paitsi Kauhavalta, myös 
muualta Suomesta, Euroopasta tai maailmalta. Lähimatkailuryhmää olivat toteuttamassa Etelä-
Pohjanmaan Nuorisoseuran Kotiseutu kotoisaksi -hanke, Paikallistuntijat, Kauhavan 
Kaupunginkirjasto, Kauhavan Kaupungin maahanmuuttokoordinaattori sekä Kauhava Associationin 
Kauhava kotini -hanke. Ryhmä kokoontui neljä kertaa Kauhavan paikallisissa kohteissa. 

 
Kuva 7: Juurille-ryhmä Iisakin Jussin tuvalla 5.5.2018, oppaana Jyrki Lahti. 
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Turvallinen tapahtuma -työpajat Kauhavalla 16.8.2018 ja Alajärvellä 30.8.2018. Mitä asioita tulee 
huomioida tapahtuman turvallisuuden näkökulmasta? Milloin tapahtumasta tulee tehdä 
turvallisuussuunnitelma? Työpajoissa tehtiin aluksi lyhyt retki lähialueen luontopoluille, jossa 
samalla mietittiin mahdollisia retken vaaroja ja niiden aiheuttamia riskejä yhdessä. Retkien jälkeen 
verrattiin erilaisia malleja tapahtumien turvallisuussuunnitelmista, harjoiteltiin riskiluokitusta ja 
tehtiin yksi malli turvallisuussuunnitelmasta esimerkkitapahtuman avulla. Lisäksi käytiin läpi eri 
tyyppisiä turvallisuusasiakirjoja: pelastussuunnitelma, turvallisuussuunnitelma, 
turvallisuusasiakirja, omavalvontasuunnitelmat. Illan aikana perehdytään myös tapahtumien 
viranomaisyhteistyöhön eli järjestämisen lupa- ja ilmoitusmenettelyihin. Kouluttajana toimi 
turvallisuuskouluttaja Aana Vainio. 

 

Kuva 8: Turvallinen tapahtuma -työpaja Kauhavan Alakylässä. Instagram 16.8.2018    

Elämää Keskiajan Pohjanmaalla –teemailta Kauhavalla 3.10.2018. Teemaillassa käytiin läpi millaista 
elämä oli keskiajan (1200–1520) Pohjanmaalla, jota Olaus Magnus kutsui 1550-luvulla tietäjien ja 
noitien kotimaaksi. Lisäksi katse käännettiin vanhempaan historiaan ja sivuttiin myös Kauhavan 
alueen pronssikautisia hautaröykkiöitä. Teemaillan vetäjänä oli arkeologi, intohimoinen 
keskiaikaharrastaja FM Ilari Aalto. Teemailta järjestettiin yhteistyössä Järvilakeuden 
kansalaisopiston ja Kylille-hankeen kanssa. 

 

Opintomatkat 
 
Paikallistuntijat-hankkeen ensimmäinen opintomatka järjestettiin Kokkolaan 26.11.2017. 
Opintomatkan teemana oli tarinallistaminen. Ensimmäinen vierailukohde Kokkolassa oli Ajan Kaiku, 
joka on kahden naisen ohjelmatoimisto. Ajan Kaiku järjesti vanhan kaupungin opastuksen  
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roolihahmoja hyödyntäen. Oppaina olivat piiat Iita ja Otilia. Toinen vierailukohde oli ITE-museo. ITE-
museossa oli esillä viiden italialaisen nykytaitelijan teoksia. Kolmas vierailukohde oli Tyynelän 
Tonttula, jossa omistaja Eija Porkola esitteli paikan. Lisäksi alueella sai vapaasti kierrellä pikku 
museoissa ja isoissa tonttutaloissa. 

 
 

 
Kuva 9: Tunnelmia Paikallistuntijat-hankkeen ensimmäiseltä opintomatkalta  
 
Paikallistuntijat-hanke järjesti keväisen opintomatkan ainutlaatuiseen Merenkurkun saaristoon ja 
monipuoliseen Stundarsin käsityöläiskylään 15.4.2018. Matkalla patikoitiin Björköbyssä 
Bodvattnetin luontopolulla maailmanperintökohteeseen erikoistuneen oppaan Vesa Heinosen 
johdolla. Stundarsin käsityöläiskylässä nautittiin draamallisesta opastuksesta.  
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Otteita opintomatkan palautteesta: 
 

“Hyvät opastukset; nyt ollaan nähty useita hyviä mutta erilaisia opastuksia, joista voi 
ottaa oppia ja ideoita omaan tekemiseen.” 
 
“Stundarsin draamallinen opastus oli hauska ja erilainen tapa kiertää taloja 
ympäriinsä.” 
 
“Mahtava ja asiantunteva opastus vanhan kalasataman alueella, ihana sää, hyvä 
ryhmä, mukava tunnelma, ihana Stundars, jonne täytyy vielä palata.” 
 

  
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 10: Tunnelmia Paikallistuntija-hankkeen toiselta opintomatkalta 
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Seminaarit 
 
Rohkeasti eteenpäin- Puheenaiheena luonto, hyvinvointi ja matkailu – seminaari Hotelli 
Kivitipussa Lappajärvellä 15.3.2018. Esiintyjänä vuoden 2017 matkailuhenkilö, vuoden 2017 
kotimaan matkailun huippukohteen Hotelli Punkaharjun johtaja, yrittäjä Saimi Hoyer. Saimi Hoyer 
kannusti ja rohkaisi kuuntelemaan sisintä - uskomaan unelmiin ja tavoittelemaan niitä rohkeasti 
oman tarinansa kautta.  

Seminaarissa esittäytyivät puheenvuoroin myös ajankohtaiset hankkeet: Green Care tunnetuksi 
Etelä-Pohjanmaalla, Paikallistuntijat ja Outdoors Etelä-Pohjanmaa – Luontokohteet tunnetuksi. 
Hotellin aulassa oli mahdollista tutustua eri toimijoiden esittelypöytiin ja yrittäjiin. Myös 
Paikallistuntijat-hankkeella oli oma esittelypöytä hotellin aulassa. Seminaarin järjestivät 
yhteistyössä Paikallistuntijat-, Kestävät kylät-, Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla –hankkeet 
sekä Kraatteri-järven toimijat. Yksi seminaarista kirjoitettu lehtijuttu liitteenä (Liite 2). 

 

 

Kuva 11: Rohkeasti eteenpäin -seminaarin esiintyjä Saimi Hoyer 
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Hankkeen loppuseminaari järjestettiin 13.11.2018 Hotelli Kivitipussa Lappajärvellä. Puhujana oli 
tunnelmamuotoilija ja kirjailija Marjo Rantanen. Hän kertoi elävästi ja stand upin keinoilla maustaen 
siitä, miten hyvä ja huono tunnelma vaikuttaa ja miten asiakaspolkua voi rakentaa. Marjon 
luennosta saatiin runsaasti positiivista palautetta. Viisi hanketta ja yritystä esitteli toimintaansa 
aulassa ennen luentoa. Loppuseminaarista kirjoitettu lehtijuttu liitteenä (Liite 3). 
 
 

 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 12: Paikallistuntijat-hankkeen loppuseminaarin esiintyjä Marjo Rantanen 
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Työpajoihin ja seminaareihin osallistumisesta Patulaiset sai merkinnän PaTu-Passiin. 

 
Kuva 13: Patu-passi 
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B) Markkinointi ja tiedottaminen 
 
Hankkeelle on tehty oma FB-sivu markkinointia ja tiedottamista varten, sivulla on 102 tykkääjää. 
Samoin on luotu hankkeelle kotisivut, sivuilla on käynyt 373 kävijää ja sivuja on luettu 2312 kertaa 
joulukuusta elokuuhun.  Blogitekstejä on luettu 195 kertaa. Paikallistuntijat hankkeelle tehtiin oma 
logo, jota on käytetty mm. tiedottamisessa ja markkinoinnissa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hankkeen aikana kuvattu kolme videota paikallistuntijoista, joissa he kertovat itsestään ja 
kotiseutuharrastuksestaan https://www.youtube.com/watch?v=Zv91Q0b0j_M 
 
Paikallistuntijat- hankkeen tiedottamista ja markkinointia on tehty mm. Järvilakeuden 
kansalaisopiston uutiskirjeissä kuukausittain, Järviseudun seututiedotteessa (Järviseudun 
seututiedotteet 4/2017, 1/2018, 2/2018 ja 4/2018), yritysrekisterien kautta, Aisaparin tiedotteissa 
sekä erilaisissa tapahtumakalentereissa. Paikallistuntijat-hankkeesta on ollut lukuisia erilaisia juttuja 
maakuntalehdessä ja paikallislehdissä, yhteensä yli 24 juttua. Maksetut mainokset tarinatyöpajasta, 
opintomatkasta ja loppuseminaarista. 
 
Paikallistuntijat-hankkeesta ja sen toiminnasta ja erilaisista tilaisuuksista on säännöllisesti tiedotettu 
Aisaparin alueen kyliä ja kyläyhdistyksiä.  
 

 

https://www.facebook.com/paikallistuntijat/
https://katakojola.wixsite.com/paikallistuntijat
https://katakojola.wixsite.com/paikallistuntijat/blogi
https://www.youtube.com/watch?v=Zv91Q0b0j_M
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Kuva 14: Lehtijuttu Paikallistuntijat-hankkeen tiedotustilaisuudesta 4.10.2017. Järviseudun 
Sanomat 15.10.2017. 
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Kuva 15: Lehtijuttu Paikallistuntijat-hankkeesta Torstai-lehdessä 19.10.2018 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 16: PaTu mukana Pop Areenalla Järvilakeuden kansalaisopiston hyvinvointipäivässä. Facebook 
28.8.2018 
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Taulukko 1: Kooste hankkeen erillisistä tiedotus- ja infotilaisuuksista 
 

Tilaisuus Aika Paikka Osallistujamäärä 
Tiedotustilaisuus 
lehdistölle 

4.10.2017 Alajärvi ja Kauhava  

Infotilaisuus PaTu-
hankkeesta ja 
pakettien 
kokoamisesta 

16.11.2017 Lapua 5 

Infotilaisuus PaTu-
hankkeesta ja 
pakettien 
kokoamisesta 

30.11.2017 Kauhava 7 

Infotilaisuus PaTu-
hankkeesta ja 
pakettien 
kokoamisesta 

7.12.2017 Alajärvi 4 

Kumppanuusilta 16.1.2018 Evijärvi  
(PaTu-puheenvuoro 
tilaisuudessa) 

25 

Infotilaisuus 18.1.2018 Kauhava (kirjasto) 6 
Infotilaisuus 18.1.2018 Alajärvi (kirjasto) 3 

 

 

 
Muu toiminta 

Patu on ollut mukana työstämässä muun muassa Järvisedun Master Plania ja Alajärven 
Valkealammin kehittämissuunnitelmaa. Hanke on ollut mukana E-P:n liiton kv-toimintaohjelman 
päivityksessä matkailun osalta. Patu on ollut mukana työryhmässä, joka on ideoinut Luonto liikuttaa 
–yhteistyökokeilua Järvisedun alueella. Työryhmä työsti yhteisen karttaesitteen Järviseudun 
patikkareiteistä ja muista merkittävistä luontokohteista sekä teemaan liittyvistä tapahtumista. 
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Hankkeen aikana tehtiin kooste Aisaparin alueen kesätapahtumista suunnistuksen Fin5 –
tapahtumien ajankohdan osalta. Kesätapahtumista tiedotettiin kyseisen tapahtuman yhteydessä. 
Lisäksi PaTusta on kerrottu useissa eri työryhmissä ja tilaisuuksissa. 

 
 
C) Aikataulu 
Hankeaika oli 1.4.2017-31.12.2018. Hanke kuitenkin aloitettiin virallisesti vasta 1.9.2018, jolloin 
aloitti kaksi osa-aikaista hankekoordinaattoria. 
 
D) Resurssit 

Hankkeen vastuuhenkilönä toimi Järvilakeudun kansalaisopiston rehtori Leea Keto. 

Hankkeessa oli palkattuna kaksi osa-aikaista hankekoordinaattoria. Katriina Kojola työskenteli 
1.9.2017-31.12.2018. Katriina Kojolan työhuone oli Kauhavalla ja toimialueena pääsääntöisesti 
Kauhava, Härmät, Kortesjärvi ja Lapua. Marjo Vistiaho työskenteli 1.9.2017-31.10.2018. Marjo 
Vistiahon työhuone oli Alajärvellä ja toimialueena pääsääntöisesti Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi ja 
Vimpeli.  
 
E) Toteutuksen organisaatio 
Hankkeen hallinnoijana toimi Järvilakeuden kansalaisopisto. 
 
F) Kustannukset ja rahoitus 
Hanke sai rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020. 
Rahoituksesta 90 % tuli Leader Aisapari ry:ltä (67 500 €). Yksityisen rahoituksen osuus oli 10 % (7 
500 €, josta talkootyötä 6 450,00 €). Hankkeen kustannusarvio oli yhteensä 75 000 €. Hanke 
toteutui suunnitelman mukaisesti.  

 

G) Raportointi ja seuranta 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 17: Hankkeen projektiryhmän kokous Alajärvellä 12.9.2017 
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Hankkeen toimenpiteiden toteutumista seurasi projektiryhmä johon kuului 
• Etula Emilia, ViVa-hanke, JPYP Oy  
• Haapaniemi Päivi, Nelimarkka-museo, Kraatterijärven toimijat 
• Hämäläinen Heli, JAMI  
• Kultalahti Päivi, Aisapari ry, Kylille-hanke 
• Kuusela Anssi, Lappajärven kunta 
• Mikkonen Elina, Elävä Aalto –hanke  
• Vaahtoniemi Marita, Lapuan kaupunki, opas 
• Yli-Sikkilä Inga, Kraatterijärven toimijat 
• Keto Leea, Järvilakeuden kansalaisopisto, hankkeen hallinnoija ja vastuuhenkilö  

 
Ohjausryhmä kokoontui hankeaikana viisi kertaa seuraavasti: 12.9.2017 (Alajärvi), 
4.10.2017 (Alajärvi), 18.12.2017 (Alajärvi), 22.3.2018 (Lapua) ja 16.8.2018 (Kauhava). 
 
Puolivuosittain heinä- ja tammikuussa maksatuksen yhteydessä tehtiin toteutuneista 
toimenpiteistä lyhyt raportti Hyrrään.  
 

H) Riskit 
 

Hankkeen riskiksi ennakoitiin ensisijaisesti se, miten saadaan koottua tarpeeksi laaja 
paikallistuntijaverkosto, miten se tavoitetaan ja sitoutetaan. Tämä edellyttää  
mahdollisimman laajaa ja monikanavaista tiedottamista. Tietopankin ja pakettitarjonnan 
markkinointi on myös haasteellista, ratkaisuna on normaalin tiedotuksen ja markkinoinnin 
lisäksi verkostoituminen ja tiedon jako myös kumppanien kautta.  
 
Haasteena oli myös hankkeen suhteellisen lyhyt kesto. Ihmisten sitouttaminen vaatii aikaa 
ja pitkäaikaista tiedottamista asiasta. 
 
Tavoitteena oli saada syntymään hankkeen aikana ainakin viisi sitoutunutta PaTua ja yksi 
paketti per PaTu jokaista Aisaparin alueen perinteistä pitäjää kohden (Alajärvi, Lehtimäki, 
Evijärvi, Lappajärvi, Lapua, Kauhava, Kortesjärvi, Alahärmä, Ylihärmä ja Vimpeli) - 50 
pakettia. Voidaan todeta, että näin runsasta määrää paketteja ei syntynyt, eikä myöskään 
patulaisia saatu mukaan suunnitelmassa aiottua määrää. Sen sijaan Aisaparin alueen 
asukkaat ja kyläaktiivit sekä matkailuyrittäjät ja hankeväki saivat mahdollisuuksia osallistua 
itseään kiinnostaviin työpajoihin ja kartuttaa tarvittavaa osaamistaan.  Näin he voivat viedä 
tietoa omiin yhdistyksiinsä ja yrityksiinsä ja kehittää toimintaa paikallistuntemuksen alalla 
eteenpäin. Heille jää myös ideoita itämään ja kehittämishankkeita saattaa syntyä työpajojen 
virittäminä.  
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 Kuva 18: Juurille-lähimatkailuryhmän mukana Iisakin Jussin tuvalla 5.5.2018 
 
4.3. Yhteistyökumppanit 
 

Hanke on tehnyt koko ajan erittäin tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden ja tahojen kanssa. 
Hankeen tilaisuuksista 11 on järjestetty yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Kestävät kylät  –hanke, Kylille  –hanke ja  Elinvoimaa 
kuntiin –hanke, Vireä ja vahva Järviseutu -hanke, Kotiseutu kotoisaksi –hanke,                  
Kauhava kotini –hanke, Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla –hanke, Aisapari ry, 
Kraatterijärven toimijat, Kauhavan Alakylän kyläyhdistys, Järviseudun ammatti-instituutti, 
Maakuntakorkeakoulu, alueen kirjastot. 

 

Kuva 19: Esiintymistaidon työpaja Kauhavalla 30.1.2018 
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4.4. Tulokset ja vaikutukset 
 
Hankkeen aikana todettiin, että alueena Aisaparin alue on melko laaja ja osallistujia on 
vaikea saada lähtemään mukaan esimerkiksi Kauhavalta Alajärvellä oleviin tilaisuuksiin ja 
toisin päin. Tästä syystä hankkeen toimenpiteistä osa on toteutettu siten, että 
samansisältöiset työpajat on toteutettu sekä Kauhavan että Järviseudun alueella. Tällä on 
pystytty varmistamaan toimenpiteiden laajempi ja parempi kattavuus alueella. 
 
Paikallistuntijat kohteita syntyi 25, mukana on tarinoita, luonto-, patikointi-, ja 
kulttuurikohteita. Kohteet on sijoitettu kartalle Aisaparin Intolinkki verkkosivulle ja esitelty 
Adobe Spark verkkotyökalulla  
https://intolinkki.net/paikallistuntijoiden-luonto-ja-kulttuurikohteet/ 
 
Osallistujia on riittänyt yksittäisissä tilaisuuksissa ajoittain runsaastikin, mutta ihmisten 
sitouttaminen PaTu-pakettien tekemiseen ja opastuksiin on ollut haasteellisempaa. Ihmisten 
vapaa-aika on todella kilpailtua ja vaikka paikallistuntemuksen keräämistä, tallentamista ja 
jakamista pidetään tärkeänä, niin sitoutuneita tekijöitä on kuitenkin vähän. Usein ei edes 
huomata oman alueen arvoa ja sitä mikä voisi muille olla mielenkiintoista. Tärkeää olisi 
kuitenkin tallentaa paikallistietoa ja siirtää tietoa myös nuorille sukupolville. Myös alueelle 
muuttavat tulisi saada kotoutettua alueella ja tässä paikallistiedon jakamisella on keskeinen 
rooli. 
 

 
Kuvio 2:  
  
Tuloksena on tarjolla luonto-opastuksia Suomenselän laitamilla Etelä-Pohjanmaalla (Alajärvi, 
Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua, Vimpeli). Opastuksiin voi liittää mukaan lyhyitä 
©Metsämieliharjoituksia, jotka soveltuvat kaikenikäisille ja -kuntoisille ulkoilijoille. 

https://intolinkki.net/paikallistuntijoiden-luonto-ja-kulttuurikohteet/
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Oppaana toimii Aana Vainio, hän on ©Metsämieliohjaaja ja Green Care -asiantuntija, jolla 
on pitkä kokemus luonto- ja ympäristöopastuksista sekä luonto-, ympäristö- ja 
turvallisuusaiheisista koulutuksista.  
 
Työpajoissa olivat mukana myös Kauhavan alueen viralliset oppaat Jyrki ja Aira Lahti, jotka 
saivat omaan opastustyöhönsä lisää materiaalia ja verkostoituivat alueen 
matkailutoimijoiden kanssa aiempaa laajemmin. 
 
Tuloksena syntyi myös Kauhavan alueelle Juurille-ryhmän innoittamana Historiasta 
elämyksiä - kurssi. Toiminnassa tutustutaan Kauhavan alueen talonpoikaishistoriaan ja  
-perinteeseen teatterin keinoin ja tuotetaan elämyksellisiä kierroksia museoissa ja 
historiallisissa kohteissa. Tavoitteena on synnyttää pysyvää rooliopastustoimintaa        
koululais- ja matkailuryhmien tarpeisiin. Kurssi on Järvilakeuden kansalaisopiston kurssi. 
 
Kehittämistyötä jatkaa Luonto- ja kulttuurimatkailu Kauhavalla - esiselvityshanke, jossa 
tullaan kartoittamaan Kauhavan kulttuurihistoriallisesti ja luontoympäristöltään merkittävät 
kohteet ja suunnittelemaan näiden pohjalta erilaisia kulttuuriperintöreittejä. Hallinnoija 
Härmien Kehittämisyhdistys.  
 
Matkailua Alajärven Aalloilla -hanke kehittää Järviseudun matkailun Master Planissa 
mainittua tapahtuma – ja kulttuurimatkailua. Tarkoituksena on saada toimintaa myös 
varsinaisen kesämatkailukauden ulkopuolella ja kehittää Alajärven Aalto-keskuksen ja 
Nelimarkka-museon ympärille matkailullista vetovoimaa tuottavia, aitoja ja oikeita 
matkailupalveluja. Hankkeen hallinnoijana on Alajärven kaupunki. 
 
Kehittämistyötä Järviseudun alueella jatkaa myös Panda Trail –hanke, joka on Alajärven, 
Soinin ja Ähtärin yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen tunnettuutta 
matkailukohteena ja luoda uudenlaista matkailukokonaisuutta pandamatkailun rinnalle. 
Käytännössä tavoitteena on luoda hankealueen retkeily- ja kulttuurikohteista yhtenäinen 
kokonaisuus, joka esitetään ja tarinallistetaan digitaalisten ratkaisujen avulla, kuten 360-
kuvausta ja QR- tai NFC-kooditeknologiaa hyödyntäen. Hankkeen hallinnoijana on Soinin 
kunta. 
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Kuva 20: Tarinallinen matka Kokkolaan 26.11.2017 

 
4.5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Paikallistuntemus on tietoa, joka kuuluu kaikille asukkaille, sekä paikkakunnalla syntyneille 
että muualta muuttaneille. Tehdyt Paikallistuntija-paketit voivat kertoa tarinoita, joita 
muuten ei voisi kohdata. Nämä ovat myös nyt helposti saatavilla verkossa. Juurille- 
lähimatkailuryhmän toimiessa todettiin, että ulkomaalaisia eri kulttuureista tulevia 
kiinnostaa paikallinen historia ja he pystyvät sijoittamaan itsensä paikkakunnalle sellaisten 
tarinoiden ja historian avulla, jotka sivuavat myös heidän historiaansa. Paikallistuntemusta 
ja kotiseututiedon keräämistä ja ylläpitämistä voisi suositella useammallekin taholle. Voisiko 
esimerkiksi koululuokka kerätä iäkkäimmiltä kyläläisiltä tarinoita ja siirtää ne verkkoon 
kaikkien luettaviksi? 
 
Jonkin verran heräsi kyselyjä myös virallisesta opaskurssista, tällä hetkellä Kurikan 
kansalaisopisto aloitti syksyllä 2018 opaskoulutuksen. Matkailualan koulutusta alueella 
tarjoaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun liiketalouden avoimet amk -opinnot ja 
päiväopinnot. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä tarjoaa matkailupalveluiden perustutkinnon 
koulutusta Lapualla ja Ähtärissä. 
 
Ähtärissä toimiva Ähtäri Zoo Panda Visit-hanke kehittää alueen matkailua. Hankkeen 
tavoitteena on selvittää ja synnyttää Etelä-Pohjanmaan matkailuverkoston yhteistyön 
edellytysten parantamiseen tähtäävä toiminnallinen kokonaisuus.  
 
Toivotaan, että nykyisten paikallistuntijoiden mieleen jäi itämään myös matkailun parissa 
toimiminen. Haasteena tässä on matkailun sesonkiaikaisuus, eli mitä tehdä kesäkauden 
ulkopuolella. Vain matkailualalla toimiminen voi harvoin olla ainut elinkeino yhden hengen 
yritykselle.  
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LIITTEET 
 
Liite 1: Ohessa koonti hankkeen aikana pidetyistä työpajoista, luennoista, seminaareista ja 
opintomatkoista. 
 

Tilaisuus 
 

Ajankohta Paikka  Osallistuja-
määrä 

Matkailun teemailta: Yhdessä 
enemmän 

1.11.2017 Kivitippu, Lappajärvi 
Yhteistyössä 
maakuntakorkeakoulun kanssa 

30 

Pieniä tarinoita, suuria 
kertomuksia -työpaja 

9.11.2017 Alajärven nuorisoseura 7 

Opintomatka teemalla 
tarinallistaminen 

26.11.2017 Kokkola (Ajan Kaiku, ITE-museo ja 
Tyynelän Tonttula) 

29 

Esiintymistaidon työpaja 23.1.2018 Villa Nelimarkka, Alajärvi 15 
Esiintymistaidon työpaja 30.1.2018 Mutteri, Kauhava 11 
Onnistuneen tapahtuma 
järjestäminen ja messuille 
osallistuminen -työpaja 

8.2.2018 Punaisen Tuvan Viinitila, Alajärvi 
Yhteistyössä ViVa- ja Kylille-
hankkeiden kanssa. 

25 

Digitaalinen markkinointi –
työkaluja PaTu-paketin 
kokoamiseen 

6.2.2018 Kauhava, Suomen Yrittäjäopisto 2 

Digitaalinen markkinointi –
työkaluja PaTu-paketin 
kokoamiseen 

15.2.2018 Alajärvi 6 

Digitaalinen markkinointi –
työkaluja PaTu-paketin 
kokoamiseen 

5.3.2018 Evijärvi 3 

Kulttuuri ja kieli opastustyössä -
työpaja 
 

6.3.2018 Kauhava 
Yhteistyössä Kotiseutu kotoisaksi –
hankkeen kanssa 

8 

Rohkeasti eteenpäin- 
Puheenaiheena luonto, 
hyvinvointi ja matkailu – 
seminaari 

15.3.2018 Kivitippu, Lappajärvi 
Yhteistyössä Kestävät kylät-, Green 
Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla –
hankkeiden sekä Kraatteri-järven 
toimijoiden kanssa. 

50 

WordPress kotisivut -työpaja  20.3.2018 Kauhava, kurssikeskus Mutteri 6 
Opastuksen työpaja 22.3.2018 Alajärvi 3 
Löytöretki Lapuan luontoon 
 

28.3.2018 Lapua, Rasti-Simpsiö, yhteistyössä 
Kestävät kylät ja 
Kylille sekä URHEA -hankkeet 

 

Opastuksen työpaja 26.4.2018 Kauhava, Veteraanitalo 4 
PaTu-pakettien kirjoittaminen-
työpaja 
 

9.4.2018 Kauhava, kurssikeskus Mutteri 3 
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Opintomatka Merenkurkun 
saaristo ja Stundars 

15.4.2018 Björköby Bodvattnetin 
luontopolku, ruokailu 
Merenkurkun Majatalo, Stundarsin 
museoalue 

41 

Juurille-lähimatkailuryhmä 
1. kerta 

5.5.2018 Kauhava, Iisakin Jussin tupa, 
yhteistyössä Kotiseutu kotoisaksi-, 
Kauhava kotini- hankkeet sekä 
Kauhavan 
maahanmuuttokoordinaattori ja 
Kauhavan kaupunginkirjasto 

12 

Voimaa luontomatkailuun 22.5.2018 Alajärvi, Kanavan Kevari, 
yhteistyössä Kylille- ja Kestävät 
Kylät-hankkeet  

25 

PaTu-pakettien työpaja 19.6.2018 Kauhava, kurssikeskus Mutteri 4 
Juurille-lähimatkailuryhmä 2. 
kerta 
 

9.6.2018 Alahärmän Kotiseututalo 8 

Juurille lähimatkailuryhmä 3. 
kerta 

4.8.2018 Ylihärmä, Elotori 11 

Tapahtuman turvallisuus-
työpaja 

16.8.2018 Kauhava, yhteistyössä Kylille-
hanke ja Kauhavan Alakylän 
kyläyhdistys 

10 

Juurille lähimatkailuryhmä 4. 
kerta 

25.8.2018 Kortesjärvi, Suomen Jääkärimuseo 
ja Finsunmäen markkinat 

11 

Tapahtuman turvallisuus-
työpaja 

30.8.2018 Alajärvi Jami Kurejoki 7 

Elämää keskiajan Pohjanmaalla 
-teemailta 
 

3.10.2018 Kauhava, Y-kino, yhteistyössä 
Järvilakeuden kansalaisopisto ja 
Kylille-hanke 

59 

Tunnelma tarttuu –
loppuseminaari  

13.11.2018 Kivitippu, Lappajärvi 36 

Yhteensä 27 
 

  416 
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Liite 2: Rohkeasti eteenpäin -seminaari Kivitipussa 15.3.2018. JP News 16.3.2018 
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Liite 3: Tunnelma tarttuu –seminaari Kivitipussa 13.11.2018. Järviseudun Sanomat 21.11.2018. 

 


