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31 
-TIRRONIEMI VISUALISOINTI:
KITEYTTÄMINEN ESITYSMATERIAALIKSI

1 
- HANKE ALKAA

16 OHRY 2. KOKOUS 11.9.2017
- ARKKITEHTITOIMISTON VALINTA
- TIRRONIEMI VISUALISOINTI 
ALKAA
- 1.TYÖPAJA PASMAJÄRVELLÄ
- LAPIN YLIOPISTON OPISKELIJAT ALOITTAVAT

27 OHRY 3. KOKOUS 27.11.2017

OHRY 1. KOKOUS 9.5.2017

15 
- LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
ALOITETAAN

VKO

HANKKEEN AIKAJANA

TOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT SÄÄDÖKSET, SOPIMUKSET JA LUVAT

LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

 Kesä            Heinä  Elo              Syys            Loka           Marras          Joulu          Tammi          Helmi         Maalis          Huhti          Touko          Kesä          Heinä            Elo           Syys          Loka          Marras            Joulu          
2018

11 
- PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ ALOITTAA HANKKEESSA
- SOPIMUSTEN, LUPIEN JA LAKIEN SELVITYSTYÖ ALKAA
- ARKKITEHTITOIMISTON KILPAILUTUS ALKAA
- LUONTOMATKAILUTUTKIMUS ALKAA
- TOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT SÄÄDÖKSET, SOPIMUKSET 
JA LUVAT -SELVITYS ALKAA

HANKKEEN TAVOITE
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79 
- HANKE PÄÄTTYY 30.11.2018
- LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ALUSTAVINE INVESTOINTI- JA 
KANNATTAVUUSLASKEMINEEN VALMIS
- PITKÄJÄNTEINEN KEHITTÄMISTYÖ KÄYNNISTETTY, POHJA JATKOKEHITTÄMISELLE LUOTU
- TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMIJAVERKOSTON KUVAUS VALMIS
- KYLIEN KEHITTÄMISMALLI VALMIS
- VISUALISOINTIMATERIAALI VALMIS
- KYLÄN LUONTOMATKAILUN KIINNOSTAVUUS-SELVITYS VALMIS

OHRY 6. KOKOUS 14.12.2018

66 
- HANKKEEN LOPPUTULOSTEN 
KOOSTAMINEN JA RAPORTOINTI ALKAA

OHRY 4. KOKOUS 5.2.2018

OHRY 5. KOKOUS 28.2.2018

HANKKEEN ESITTELY YHTEISMETSÄLLE
25.6.2018

OHRYN IDEOINTITAPAAMINEN 29.3.2018

41 
-TYÖPAJAT PASMAJÄRVELLÄ 9.-11.3.2018

46 
-HANKE ESITTÄYTYY LEADERIN 
TAPAHTUMASSA  KITTILÄN ALAKYLÄSSÄ
18.4.2018
- TYÖPAJA PASMAJÄRVELLÄ 14.4.2018

49
- TYÖPAJA PASMAJÄRVELLÄ 9.5.2018

41 
-TYÖPAJA PASMAJÄRVELLÄ 25.2.2018 57

-HANKE ESITTÄYTYY KOLARIN
KULTTUURITAPAHTUMASSA 29.6 - 
1.7.2018

64
-HANKE ESITTÄYTYY PASMAJÄRVEN 
PERINNEPÄIVILLÄ 25.8.2019

YHTEISMETSÄ HYVÄKSYY 
KEHITTÄMISTYÖN JATKAMISEN 
KOKOUKSESSAAN 13.9.2018

63
-TYÖPAJAT PASMAJÄRVELLÄ 15. - 17.8.2018

KOOSTAMINEN JA RAPORTOINTI

HANKKEEN ARVIOINTI

71 
- MATKAILUN AMMATTILAISEN KILPAILUTUS JA VALINTA

TIRROVOIMAA-HANKKEEN 
TOTEUTUSAIKATAULU 1.6.2017 - 30.11.2018
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1. Toteuttajan nimi
Pasmajärven Yhteismetsä

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Tirrovoimaa- hanke
Hanketunnus 30830
Kehittämishanke

3. Yhteenveto hankkeesta
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Pasmajärven kylän ja erityisesti Tirroniemen alueen luontomatkailun kehittämissuunnitelma, 
jonka avulla käynnistetään pitkäjänteinen alueellinen kehittämistyö ja kannustetaan kyläläisiä omaehtoiseen kylien elinvoimai-
suuden ja yrittäjyyden kehittämiseen. Kehittämishankkeen avulla selvitetään, onko alueella mahdollisuuksia kehittyä luontomat-
kailukohteeksi. Sen sijaan että kylien metsät hakataan, haluavat yhteismetsän jäsenet yhdessä kylän muiden toimijoiden kanssa 
selvittää sen, miten Pasmajärven kylässä voidaan hyödyntää metsiä ja maa-    alueita  Onko metsillä hakkuiden sijaan muuta 
pitempiaikaista arvoa ja miten alueen kehittäminen luontomatkailukohteeksi sopii kylämaisemaan? Hankkeessa selvitetään 
myös kyselyn avulla luontomatkailu- potentiaalin kiinnostavuus. Hankkeessa syntyvää luontomatkailun kehittämismallia 
voidaan hyödyntää myös muissa lappilaisissa kylissä.

Hankkeen rahoittavat Euroopan Unionin Maaseuturahasto, ELY- Keskus, Maaseutu 2020 sekä Leader Tunturi-Lappi. Hankkeen 
kustannusarvio on 102 643  ja josta julkisen rahoituksen osuus on 90 . Hankkeen toteutusaika on 01.06.2017  30.04.2018





4. Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet

4.1.1 Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on
Tirrovoimaa- hankkeen ylemmän tason tavoitteet ovat yhteydessä Manner-Suomen ohjelmaan, Kipinää Tunturi-Lappiin 2020- 
kehittämisstrategiaan sekä Kolarin kuntastrategiaan: 
1. Maaseudun yritystoiminnan monipuolistuminen, uusien työpaikkojen ja yritysten syntymisen tukeminen. 
2. Työllisyyden, palvelujen sekä vaikuttamisen mahdollisuuksien parantaminen.
3. Paikallisten yhteisöjen tukeminen ja yrittäjyyden edistäminen (kylämatkailu painopisteenä)
4. Alueen houkuttelevuuden lisääminen asuinympäristönä

4.1.2 Hankkeen tavoitteet 
Tirrovoimaa- hankkeella on neljä päätavoitetta: 
1. Toteuttaa Pasmajärven kylän, erityisesti Tirroniemen alueen luontomatkailun kehittämissuunnitelma, jonka avulla 
käynnistetään pitkäjänteinen alueellinen kehittämistyö.
2. Edistää monipuolisesti paikallisiin vahvuuksiin tukeutuvan luontomatkailun syntymistä Pasmajärven ja lähikylien alueelle 
siten, että Tirroniemi toimii yhtenä merkittävänä kysyntää luovana kylien kehittämisen veturina.
3. Huomioida jo kehittämisvaiheessa luonnontuotteiden ja lähiruuan sekä käsitöiden hyödyntämisen mahdollisuudet kaikessa 
toiminnassa sekä selvittää ja kuvata toimintaympäristö ja toimijaverkosto.
4. Hankkeessa syntyvää luontomatkailun kehittämismallia voidaan hyödyntää myös muissa lappilaisissa kylissä.



4.2 Toteutus

Hanke toteutetaan kolmessa osiossa seuraavasti:

1. Tirroniemi idean visualisointi ja teeman kiteyttäminen kompaktiksi esitysmateriaaliksi
 Työstetään visuaalinen esitys ja esittelymateriaali kehittämiskohteesta projektipäällikön johdolla alueen toimijoiden ja 

graafiseen visualisointiin kykenevän ympäristöarkkitehtitoimiston yhteistyönä.
 Osavaiheessa järjestetään kolme ideointi- ja kehittämiskokousta, joihin sekä alueen asukkaat, että elämys- ja luontomatkailua-

lan kutsutut ammattilaiset osallistuvat yhdessä ympäristöarkkitehti asiantuntijoiden sekä projektipäällikön kanssa.
 Selvitetään, mitä sopimuksia, mitä lupia jne. luontomatkailutoiminnassa tarvitaan (mm. Valmismatkalaki)

2. Kysely, jossa selvitetään kylän luontomatkailupotentiaalin kiinnostavuus valikoidulle otokselle
 Toteutetaan kysely hyvinvointia luonnonmukaisesti edistävän matkailukohteen kiinnostavuudesta, sisällöstä ja hintatasosta
 Kyselyä koordinoi projektipäällikkö, joka toteuttaa tarvittavat kaavakkeet sekä paperi, että sähköisinä versioina.
 Kohderyhmän valinta ja haastattelut tehdään vaiheen 1 selvitysten pohjalta.

3. Pasmajärven luontomatkailun kehittämissuunnitelman työstäminen
 Kehittämissuunnitelma työstetään vaiheiden 1. ja 2. tulosten pohjalta ja toteutetaan projektipäällikön matkailualan asiantunti-

jan sekä Pasmajärven Yhteismetsän puheenjohtajan yhteistyönä. Matkailualan asiantuntijakonsultti valitaan hankkeen 
visualisoinnin aikana.
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HANKKEEN TAVOITE

Hankkeen toteutukseen osallistuu Pasmajärven Yhteismetsän omat jäsenet omaten kokemusta niin kansainvälisestä 
liiketoiminnasta, puhtaan alkuruuan tuottamisesta ja luonnon kestävästä hyödyntämisestä. Lisäksi mukana on vahvasti Kolarin 
kunnan elinkeinotoimi, Pasmajärven maa- ja kotitalousseura ja asukkaat, matkailualan asiantuntijakonsultti sekä arkkitehtuurin 
ja ympäristösuunnittelun konsultit. Hanketta johtaa ja hallinnoi Pasmajärven Yhteismetsä ja sitä rahoittaa Leader toiminta-
ryhmä. Hankkeen riskeiksi voidaan todeta maailman yleinen talouden negatiivinen kehitys mutta tämä muodostaa vain 
kausittaisen vaikutuksen. Tirrovoimaa-hankkeen kesäkuu - joulukuu väisenä toiminta-aikana resursseja ovat olleet kyläläiset, 
arkkitehtitoimisto, matkailun ja eri toimialojen asiantuntijat, hankkeen ohjausryhmä, Kolarin kunnan elinkeinotoimi ja Lapin 
yliopiston opiskelijat

4.2.1 Toimenpiteet 



4.2.2 Aikataulu

Kesäkuu – heinäkuu 2017 toimenpiteet
Hanke alkaa 1.6.2017, ensimmäinen hankkeesta tiedottaminen paikallisessa Luoteis-Lappi lehdessä ilmestyy jo 11.5.2017. 
Luontomatkailun projektipäällikön tehtävä asetetaan julkiseen hakuun, haku etenee haastatteluihin Pasmajärvellä kesäkuussa 
2017 ja johtaa lopulliseen valintaan. 

Elokuu 2017 toimenpiteet
Projektipäällikkö aloittaa tehtävässään 1.8.2017.
Hankkeen strategisten toimenpiteiden tekeminen, yksityiskohtaisen hanke-aikataulun suunnittelu (aineistonkeruun, kokousten, 
tapaamisten, välietappien tavoitteet ja aikataulu).
Hankkeelle perustetaan eb-sivusto ( .tirrovoimaa.com) ja sosiaalisen median tili (Instagram @tirrovoimaa). 
Luontomatkailun markkinatutkimus aloitetaan: suunnittelun apuna käytetään haastatteluja, aikaisempia tutkimuksia ja viimeisi-
mpiä julkaisuja, joihin tutustutaan. Saatua tietoa hyödynnetään kylämatkailumallin suunnittelussa joka alkaa myös.
Selvitetään ilmiöt ja trendit kansainvälisen hyvinvointi- ja luontomatkailun taustalla, haastatellaan aiheesta myös
Tirrovoimaa-ohjausryhmän jäsenet.
Toiminnan edellyttämien säädösten, sopimusten ja lupien selvitys aloitetaan. Arkkitehtitoimiston kilpailutus käynnistetään. 

Hankkeen esittelyt: 
21.,22.,23. ja 24.8.2017 Hokkaido University, Japani, osallistujia 60 kpl.
29.8.2017 Pasmajärvi, esittely Lapin kansanedustajille, osallistujia 20 kpl.



Selvitetään ilmiöt ja trendit kansainvälisen hyvinvointi- ja luontomatkailun taustalla, haastatellaan aiheesta myös                         

Syyskuu 2017 toimenpiteet
iselvitys Lapin alueen matkailijoista valmistuu, aineiston pohjalta tunnistetaan potentiaaliset matkailijaryhmät hyvät      

käytännöt ja haasteet joita luonto- ja hyvinvointimatkailijat kohtaavat alueella tällä hetkellä.  Otetaan hyvät käytännöt mukaan 
kylämatkailumalliin, valikoidaan validit haasteet, joihin lähdetään hakemaan ratkaisuja onnistuneen kylämatkailumallin 
takaamiseksi. iselvitys lähialueen toimijaverkostosta aloitetaan, haastatellaan paikallisia toimijoita, tutustutaan alueellisiin 
selvityksiin ja strategioihin. Selvitystä käytetään apuna ensimmäisen ideointi- ja kehittämiskokouksen suunnittelussa.
Arkkitehtitoimiston valinta tehdään, Arkkitehtitoimisto Laatio Oy aloittaa työskentelyn visualisoinnin parissa yhdessä            
hankkeen kanssa.
Yhteistyö Lapin yliopiston Arktisen taiteen ja muotoilun koulutusohjelman (Arctic Art and esign Master s program)               
palvelumuotoilijoiden kanssa alkaa aiheena kylämatkailumallin työstäminen. Yhteistyö on kurssimuotoinen ja jatkuu 
huhtikuuhun 2018 saakka. Ensimmäinen ideointi- ja kehittämiskokous Pasmajärvellä järjestetään, käynnistetään toiminta 
pitkäjänteisen ja paikallisen toiminnan mahdollistamiseksi ja kylämatkailumallin kehittämiseksi. Ensimmäisessä työpajassa 
teemana on olemassa          olevan paikallisverkoston hahmottaminen, paikallisien vahvuuksien kartoittaminen sekä Tirroniemen 
visualisointi. Osallistujia on mukana 14 henkeä. 

Hankkeen esittelyt: 
8.9.2017 Pasmajärvi, esittely Virolaisille ystävyys-kylätalon vierailijoille, osallistujia 20kpl.
17.8.2017 Pasmajärvi, ensimmäinen suunnittelu- ja ideointikokous jossa myös hankkeen esittely, osallistujia 14 kpl.
18.9.2017 Kolari, haastattelu Kolarin kunnan Facebook sivuille, lukijoita 1885 kpl.
18.9.2017 Kolari, haastattelu Luoteis-Lappi lehteen, lukijoita n.2300 kpl.
21.9.2017 Rovaniemi, esittely Lapin yliopiston opiskelijoille 16 kpl.





Lokakuu 2017 toimenpiteet
Tirroniemen alueen matkailupotentiaalin selvityksen tekeminen maiseman ja luonnonrauhan turvaamisen näkökulmasta. 
Yhteistyö Lapin yliopiston Arktisen taiteen ja muotoilun koulutusohjelman (Arctic Art and esign Master s program) kanssa 
jatkuu aiheena kylämatkailumallin työstäminen. Opiskelijat tulevat työskentelemään Pasmajärvelle 24.-25.10.2017.                
Arkkitehtitoimisto tulee työskentelemään Pasmajärvelle 10.10.2017.
Hankkeessa valmistellaan asiakastutkimusta tehtäväksi retriittimatkailijoille, Aasian matkailijoille sekä matkailun
asiantuntijoille. iselvitystä tehdään erityisesti säädösten, lupien ja sopimusten hahmottamiseksi. Selvitystä käytetään apuna 
kylämatkailumallin toimintastrategian luomisessa.

Hankkeen esittelyt: 
3.10.2017 Rovaniemi, esittely Lapin yliopiston opiskelijoille 13 kpl.
5.10.2017 Pasmajärvi, Haastattelu Lapin Keino-hankkeelle, lukijoita n. 1220 kpl.

Marraskuu 2017 toimenpiteet
Luontomatkailun markkinatutkimuksen haastatteluaineiston kerääminen: retriittimatkailijoilta, Aasian matkailijoilta sekä 
matkailun asiantuntijoilta. Haastattelun muoto on avoin, osittain ohjattu haastattelu jossa haastateltavia pyydetään kertomaan 
retriittikokemuksistaan, matkojen tarkoituksista, haasteista ja ikimuistoisimmista kokemuksista. Aineistoa hyödynnetään 
kylämatkailumallin palvelusisällön kehittämisessä. Haastattelujen yhteydessä tehdään esiselvitys liittyen Aasian luksuskäsityk-
sestä. Yhteistyö Lapin yliopiston Arktisen taiteen ja muotoilun koulutusohjelman (Arctic Art and esign Master s program) 
kanssa jatkuu aiheena kylämatkailumallin työstäminen. Aktiivista työskentelyä arkkitehtitoimiston kanssa

Joulukuu 2017 toimenpiteet
Yhteistyö Lapin yliopiston Arktisen taiteen ja muotoilun koulutusohjelman (Arctic Art and esign Master s program) kanssa 
jatkuu aiheena kylämatkailumallin työstäminen. iselvitys luvista, säädösista ja sopimuksista valmistuu, vuoden 2017 toiminta 
rapotroidaan ja keväälle 2018 tehdään toimintasuunnitelman katsaus.



Tammikuu 2018 toimenpiteet
Yhteistyö arkkitehtitoimiston sekä lapin yliopiston opiskeijoiden kanssa jatkuu. Tammikuussa myös toimitetaan Leader 
Tunturi-Lapille hankkeen seurantaraportti. Hankkeessa suunnitellaan vuoden 2018 toimintoja, jotka painottuvat työpajojen 
toteuttamiseen yhdessä kyläläisten ja sidosryhmien kanssa kylämatkailumallin sisällön kehittämiseksi ja alueen ihmisten 
sitouttamisen saavuttamiseksi.

Hankkeen esittelyt: 
17.1.2018 Rovaniemi, esittely Lapin yliopiston opiskelijoille, osallistujia 15kpl.
19.2.2018 Rovaniemi, osallistuminen Arktinen Biotalous-seminaariin (verkostoitumistilaisuus).
21.1.2018 Rovaniemi,  Lapin Liitto, osallistujia 2kpl.
24.1.2018 Rovaniemi, esittely Lapin yliopiston opiskelijoille, osallistujia 10kpl.

Helmikuu 2018 toimenpiteet
Projektissa selvitetään erityisesti sopimusten, lupien ja säädösten huomioon ottamista alueen kehittämisessä. Hankkeen 
projektipäällikkö ja Lapin yliopiston opiskelijat järjestävät kehittämistyöpajan yhdessä pasmajärven yhteismetsän osakkaiden ja 
kyläläisten kanssa pasmajärvellä 25.2.2018. Tilaisuus on suunniteltu yrittämisen ja omien taitojen hyödyntämisen, tuotteista-
misen ja kehittämisen näkökulmista ja tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja omien tuotteiden- ja palveluiden 
kehittämiselle kylämatkailun tueksi. Työpaja lähti liikkeelle paikallisten raaka-aineiden sekä alueen ominaispiirteiden               
tunnistamisella, joiden pohjalta kehitettiin ideoita uudenlaisista matkailutuotteista- ja palveluista kuten esimerkiksi
tervanpoltosta, kyläläisten tarjoamista vuokrauspalveluista sekä erilaisista kosmetiikka- ja ruokatuotteista jotka on valmistettu 
paikallisesti tai paikallisten ohjauksesta matkailijoiden toimesta (elämyspalvelut). Helmikuussa pidetään myös kaksi ohjaus-
ryhmän kokousta hankkeen aktiivisen kevään vuoksi 5.2 ja 28.2.2018.

Hankkeen esittelyt: 
25.2.2018 Pasmajärvi, ideointi- ja suunnittelutyöpaja, osallistujia  8kpl.





tunnistamisella, joiden pohjalta kehitettiin ideoita uudenlaisista matkailutuotteista- ja palveluista kuten esimerkiksi                   

Maaliskuu 2018 toimenpiteet
Maaliskuussa hankkeessa tuotettujen ideoiden pohjalta tuotettiin markkinointimateriaalia alueesta työpajojen avulla aikavälillä 
9.-11.3.2018. Lopputuotoksena syntyi Lapin yliopiston opiskelijoiden avustuksella kuvattu kurssityö, video Pasmajärven ja 
lähialueen talviaktiviteeteista: Nuottavaara, Aalistunturi, Tirroniemi, Pasmajärvi, lisäksi aktiviteeteista kelkkailu, huskyajelut ja 
lumikenkäily. Video tehtiin yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa, joiden kanssa tehtiin yhdessä suunnitelma tärkeimmistä 
aktiviteeteista sekä suunniteltiin kuvausaikataulu. Lisäksi asukkaat olivat mukana videolla. Maaliskuussa pidettiin myös ohjaus-
rymän ideointitapaaminen, jossa koostettiin hankkeessa kerättyä aineistoa 29.3.2018.

Video löytyy täältä: https://drive.google.com/open?id=14ggNyhlGuG9RBaMLoFiHTQpvsQva1rvU 

Hankkeen esittelyt: 
14.3.2018 Rovaniemi, esittely Lapin yliopiston opiskelijoille, osallistujia 15 kpl.
27.3.2018 Rovaniemi, hanke-esittely paikallisille matkailutoiijoille, osallistujia  5kpl.
29.3.2018 Äkäslompolo, Tirrovoimaa- hankkeen sisäinen kooste- ja ideointitapaaminen, osallistujia  6kpl.

Huhtikuu 2018 toimenpiteet
Huhtikuussa Tirrovoimaa-hanke esittäytyi Leader Tunturi-Lapin tilaisuudessa Kittilän alakylässä, jossa ensimmäinen versio 
kylämatkailumallista esiteltiin muille leader toimijoille 18.4.2018. Malli sai paljon positiivista palautetta siitä, että vastaavan-
laista työtä tehdään muuallakin Suomessa ja tarvittaisiin selkeä kehittämismalli, jota voitaisiin siis hyödyntää muuallakin kuin 
Tunturi-Lapin alueella. Pasmajärvellä jatkettiin myös huhtikuussa maaliskuun aikana aloitettua videomateriaalin kuvaamista 
yhdessä kyläläisten kanssa 14.4.2018.

Hankkeen esittelyt:
18.4.2018 Kittilä/Alakylä, Leader Tunturi-Lappi, osallistujia noin 40kpl.

Toukokuu 2018 toimenpiteet
Toukokuussa Pasmajärvellä järjestettiin tuotekehitys työpaja 9.5.2018, jossa oli 5 osallistujaa. Työpajassa jatkettiin alueen 
matkailutuotteiden- ja palveluiden kehittämistä, joita tullaan testaamaan vuoden 2019 perinnepäivillä.





Kesäkuu 2018 toimenpiteet
Kesäkuussa koostetaan kevään työpajojen tuloksia ja tuodaan ne osaksi kylämatkailumallia. Lisäksi kooste esitellään
Pasmajärven yhteismetsän osakaskokouksessa 25.6.2018 jossa se saa hyvän vastaanoton. Kokousta voidaan pitää 
käänne-kohtana aktiivisen, pitkäjänteisen kehittämisen alkamiselle jonka pohjatyö alkaa konkretisoitua. Lisäksi hanke esittäytyy 
Kolarin kulttuuritapahtumassa 29.6 - 1.7.2018.

Hankkeen esittelyt: 
25.6.2018 Pasmajärvi, hankkeen esittely yhteismetsän osakkaille, osallistujia 8 kpl.
29.6 - 1.7.2018 Kolari, hankkeen esittely kulttuuritapahtumassa, osallistujia noin 200kpl.

Heinäkuu 2018 toimenpiteet
Heinäkuussa kylämatkailumallin kehittäminen jatkuu säädösten, lakien ja määräysten puitteissa Pasmajärven ja Nuottavaarn 
kivikautiseen historiaan liittyen. Tirrovoimaa-hanke tapaa kansallisia ja alueellisia arkeologeja Kolarista, Helsingistä ja Oulusta 
ja keskustelee siitä, miten kylämatailussa ja matkailutuotteissa tulisi ottaa huomioon alueen ikaikainen kulttuuri. Ohjeistuksena 
alueen kehittämiselle arkeolgit toivovat että historiasta kerrottaisiin alueen matkailijoille ja alueen rikas historia  tuotaisiin 
näkyväksi. Tätä yhteistyötä halutaan jatkaa tulevaisuudessakin molemmin puolin, sillä ekologisen kylämatkailun tulee huomioida 
historian eri kerrokset. Lisäksi paikallinen Kuukkeli-lehti tekee jutun hankkeesta joka ilmestyy heinkuussa 2018-

Hankkeen esittelyt: 
Heinäkuu 2018 Kuukkeli-lehden juttu, lukijoita noin 2200 kpl (tässä vain tilaajat eikä irtonumeron lukijat).

Elokuu 2018 toimenpiteet
Elokuussa Pasmajärvellä järjestetään erityisesti naisille suunnattu luovatyöpaja aikaväillä 15.-17.8.2018. Työpajan järjestää 
yhteistyössä Arktisen taiteen- ja muotoilun opiskelija Shiho Eikoku Japanista joka tutkii alueen ominaispiiretitä ja kuinka aueen 
taiteesta voitaisiin tuotteistaa taidepalveluja Pasmajärvelle ja lähialueelle. Työpajaan osallistuu 8 naista alueelta. Lisäksi hanke 
esittäytyy Pasmajärven perinnepäivillä 25.8.2018.

Hankkeen esittelyt: 
25.8.2018 Pasmajärvi, hanke-esittely perinnepäivillä, osallistujia noin 140kpl.



Kesäkuussa koostetaan kevään työpajojen tuloksia ja tuodaan ne osaksi kylämatkailumallia. Lisäksi kooste esitellään                 

Syyskuu2018 toimenpiteet
Syyskuussa aloitetaan hankkeen tulosten koostaminen joka jatkuu hankkeen loppuun.  Koko hankkeen aikana kerätty tieto 
käydään läpi ja aloitetaan arviointi siitä, mitä hankkeesta saadaan tulokseksi ja vastaako tulos hankkeen tavoitteita ja odotuksia. 
Syyskuussa pidetään myös Pasmajärven yhteismetsän kokous jossa hanketta esitellään ja se saa positiivista palautetta. 
Kehittämistyö koetaan tärkeäksi ja sitä halutaan jatkaa. Yhteismetsä on valmis ostamaan panostamaan jatkoon vuodelle 2019.

Lokakuu 2018 toimenpiteet
Lokakuussa matkailun ammattilaiset kilpailutetaan ja valitaan, arviointeja antavia ammattilaisia on vähän ja he ovat kiireisiä. 
Lopulliseksi valinnaksi valikoituu Lappiconsuting Oy jonka kanssa aloitetaan välittömästi yhtestyö hankkeen arvioimiseksi 
matkailun kannattavuuden näkökulmasta.

Marraskuu2018 toimenpiteet
Marraskuuss matkailun ammattilaisen arvio valmistuu, tulokset ja arvio ovat positiivisia - Pasmajärvi luonto- ja hyvinvointitu-
otteillaan voisi realistisesti pärjätä kylämatkailussa ja saada asiakkaita alueelleen. Lisäksi seuraavat tavoitteet saavutetaan:

- LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ALUSTAVINE INVESTOINTI- JA KANNATTAVUUSLASKEMINEEN VALMIS
- PITKÄJÄNTEINEN KEHITTÄMISTYÖ KÄYNNISTETTY, POHJA JATKOKEHITTÄMISELLE LUOTU
- TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMIJAVERKOSTON KUVAUS VALMIS
- KYLIEN KEHITTÄMISMALLI VALMIS
- VISUALISOINTIMATERIAALI VALMIS
- KYLÄN LUONTOMATKAILUN KIINNOSTAVUUS-SELVITYS VALMIS

Voidaan todeta että hankkeelle asetetut tavoitteet ollaan saavutettu, lisäksi kehitämistyö jatkuu ja sille on nyt luotu hyvä pohja.
Hankkeen seuraavalle vaiheelle on myös suunniteltu jatkoa.



KYLÄ
Ihmiset

Ympäristö
Kulttuuri

KYLÄMATKAILUMALLI

VERKOSTO
Kyläverkosto

Kunnan elinkeino
Asiantuntijaosaaminen

Palvelutuottajat/ yrittäjät
KV toimijat

MATKAILU
Vahva, toimiva elinkeino

Tunnistettu tarve/ markkina
Matkailijaprofiili

Tirrovoimaa -hankkeen  kylämatkailumalli

Hankkeen yhtenä lopputuloksena luotiin kylämatkailumalli, jossa käytettiin esimerkkinä Pasmajärven kylää. Jokainen Tunturi-Lapin kylä on ominais- 
piirteiltään, yhteisöltään ja rakenteeltaan erilainen, mutta hankkeen esimerkkimallia voidaan jatkossa vapaasti testata ja sopivilta osin soveltaa myös 
muualla.  Hankkeessa löydetty malli koostuu kolmesta pääosiosta:

1. KYLÄ: Hankkeen alussa kartoitettiin ja pyrittiin ymmärtämään kyläyhteisöä, kyläkulttuuria,kylän historiaa ja erikoisosaamista. Pasmajärven kohdalla 
tämä tarkoitti vahvaa yhteishenkeä, tekemisen meininkiä ja talkootyön perinnettä, asukkaiden vahvaa kädentaitoa ja tietenkin myös kylässä olemassa 
olevaa yrittäjyyttä. Tämän lisäksi myös kyläympäristö, luonnon nähtävyydet, historialliset rakennukset ja jopa kivikautinen historia osottautuivat tärkeik-
si matkailuvalteiksi joita matkailijat voisivat tulla mielellään näkemään ja kokemaan. 

2. Matkailu: Hankkeen aikana huomattiin, kuinka tärkeää on että alueella on jo ennestään olemassa olevaa  matkailuelinkeinoa, jota voitaisiin hyödyntää 
kylämatkailun kehittämisessä. Pasmajärvellä tämä merkitsi logistiikan suunnittelua, kuinka Kittilästä ja Rovaniemeltä saataisin matkailijoita myös 
omaan kylään ja millaisia palveluja Pasmajärvi tarjoaisi. Tätä mietittiin yhdessä kylän asukkaiden kanssa, hyödyntäen heidän osaamistaan ja yritys- 
taustaansa (sekä olemassa olevaa että yrittäjyydestä kiinnostuneita). Hankkeessa tutkittiin myös paljon sitä, millaisia matkailjoita nyt ja tulevaisuudessa 
Lappiin tulee (matkailijaprofiilit). Hiljaisuutta ja autenttista paikallisuutta etsiville matkailijoille Lapin kylät olisivat mielenkiintoinen kohde ja kylämat-
kailun kehittämiselle nähtiin hankkeessa hyvät mahdollisuudet. 

3. Verkosto: Hyvä kylämatkailusuunnitelma tarvitsee myös tuekseen hyvän verkoston. Kylä ei itsessään pysty tekemään kaikkea yksin, vaan esimerkiksi 
muilla kylillä (kyläverkosto), kunnalla, asiantuntijaosaamisella, yrittäjillä ja kansainvälisillä toimijoilla on iso rooli kylämatkailun mahdollistamisessa. 
Pasmajärvellä hanke pyrki ottamaan näitä tahoja mukaan antamaan omia näkemyksiään siitä, millainen rooli kullakin voisi kylän kehittämisessä olla. 
Kunnan elinkeino - ja matkailuosaaminen tulivat jo tässä hankkeessa tärkeiksi, lisäksi työpajoilla pyrittiin saamaan myös lähikylistä kuten Nuottavaaras-
ta väkeä mukaan, hankkeessa käytetty asiantuntijaosaaminen oli myös vahvasti edustettuna. Lisäksi paikallallistuottajien ja yrittäjien puolelta elämys-, 
kuljetus ja majoituspalvelut kartoitettiin,sekä tutustuttiin muun muassa alueen rikkaaseen lähiruokatuottajien verkostoon. Kansainvälistä näkemystä 
antoivat muun muassa Lapin yliopiston opiskelijat Japanista, Turkista, Brasiliasta ja USA:sta.

Seuraavassa vaiheessa ja toimenpiteissä on tärkeää erityisesti kehittää osaajaverkostoa, kuten paikallista yrittäjyyttä, joka voisi tuottaa palveluja kylään 
saapuville matkailjoille. Hankkeen aikana huomattiin että alueella on jo paljon yrittäjiä mutta myös yrittäjyydestä kiinnostuneita, jotka halutaan tulevai-
suudessa yhä enemmän mukaan kehittämiseen. 



Lisätietoja hankkeesta:
Hanna-Riina Vuontisjärvi
Projektipäällikkö/ Tirrovoimaa- hanke
+358 40 744 3752
hvuontisjarvi@gmail.com


