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1 Hankkeen toteuttaja
Itä-Lapin kuntayhtymä
Kuumaniemenkatu 2
98100 KEMIJÄRVI

2 Hankkeen nimi ja hanketunnus
Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa, hankenumero 16757
(Dnro: 1/103/2012/55, päätösnro: 25003)

3 Yhteenveto hankkeesta
Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa -hankkeen tavoitteena oli tallentaa ja välittää tietoa Itä-Lapin jatkosodan
aikaisesta historiasta alueen asukkaille ja matkailijoille ja siten lisätä ihmisten tietoa ja mielenkiintoa ItäLapin historiaa kohtaan. Hankkeessa tuotettiin runsaasti tiedotusmateriaalia, kuten esitteitä, web-sivusto,
dokumenttielokuva ja opastetauluja Itä-Lapin sotahistoriasta. Hanke pyrki nostamaan sotahistoriaa
paremmin esille Itä-Lapin matkailutuotteena.
Hankkeen hallinnoijana toimi Itä-Lapin kuntayhtymä. Hankevetäjä vastasi hankkeen toimenpiteiden
toteuttamisesta. Ostopalveluna hankkeelle työskentelivät sotahistorian asiantuntija, videokuvaaja,
paikkatietopalvelun asiantuntija, kääntäjiä, graafikko ja musiikinopettaja. Hanke teki tiivistä yhteistyötä ItäLapin museoiden, kuten Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museon ja Kemijärven kotiseutumuseon kanssa.
Lisäksi yhteistyötä tehtiin veteraani- ja reserviläisjärjestöjen sekä eri arkistolaitosten kanssa. Myös
hankkeen yksityiset rahoittajat osallistuivat hankkeen toteuttamiseen.
Hankkeen budjetti oli 109 500 euroa, josta julkista rahoitusta oli 98 550 euroa. Hanke sai rahoitusta
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 ja Leader-toimintalinjan määrärahoista.
Yksityistä rahoitusta hanke sai yhteensä 10 950 euroa. Yksityisinä rahoittajina toimivat pääasiassa Itä-Lapin
alueen yritykset ja järjestöt sekä valtakunnalliset veteraanijärjestöt.
Hanke onnistui saavuttamaan asetetut tavoitteet hyvin. Hankkeen aikana tuotetun tiedotusmateriaalin
(DVD, esitevihot, nettisivusto) suosio on ollut todella hyvä. Järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui paljon
ihmisiä ja palaute tilaisuuksista oli positiivinen. Lisäksi Itä-Lapin sotahistoriasta onnistuttiin tiedottamaan
hankkeen aikana monipuolisesti ja kattavasti mediassa. Matkailijoille pystytään matkailutoimistoissa
tarjoamaan hankkeen tuotteiden avulla ajantasaista ja täsmällistä tietoa sotahistoriallisista nähtävyyksistä.
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4 Toimintaraportti
4.1 Hankkeen tavoitteet
Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa -hanke sai rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
2007-2013 ja Leader-toimintalinjan määrärahoista, joiden tavoitteita hankkeella myös toteutettiin.
Kehittämisohjelman yleisenä tavoitteena on maaseutualueiden elämänlaadun ja maaseudun
elinkeinoelämän monipuolistaminen. Lisäksi hanketta toteutettiin Leader-toimenpidelinjan 3 mukaisesti,
mikä tarkoittaa, että hankkeella pyrittiin maaseutuperinnön säilyttämiseen ja tukemiseen.
Tarkempina hankekohtaisina tavoitteina Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa -hankkeella oli tallentaa ja välittää
perinnetietoa Itä-Lapin jatkosodan aikaisesta historiasta sekä lisätä alueen asukkaiden, etenkin nuorten,
sekä matkailijoiden kiinnostusta Itä-Lapin sotahistoriaa kohtaan. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli välittää
tietoa Itä-Lapin sotahistoriasta eri formaateilla, kuten elokuvan, paikkatietosivuston, esitteiden ja
opastaulujen muodossa. Näiden tuotteiden ja käännösversioiden (SVE, ENG, GER, RUS) avulla sotahistoriaa
pyrittiin kehittämään osaksi Itä-Lapin matkailualaa ja luomaan sotahistoriallista matkailua Itä-Lappiin.

4.2 Toteutus
4.2.1 Toimenpiteet

Tilaisuudet
Hankkeen alussa syksyllä 2012 järjestettiin yleisötilaisuuksia Kemijärvellä, Savukoskella, Pelkosenniemellä,
Sallassa ja Joutsijärvellä. Tilaisuuksien tarkoituksena oli hankesuunnitelman mukaisesti lisätä asukkaiden
tuntemusta alueen sotahistoriasta ja innostaa muistelemaan menneitä sota-aikoja. Tilaisuuksissa etsittiin
sota-ajan muistajia, joita haastateltiin myöhemmin. Tilaisuuksissa esitettiin Itä-Lapin jatkosodan aikaisia
tapahtumia ja merkkihenkilöitä. Esitykset
piti hankkeen sotahistorian asiantuntija,
prikaatikenraali Pentti Airio.
Tilaisuuksista tiedotettiin lehtiilmoituksilla, radiossa ja internetissä.
Yleisötilaisuuksiin osallistui yhteensä 191
ihmistä.

Jatkosodan muistelutilaisuus alkamassa Kemijärven kulttuurikeskuksessa.
Tilaisuuteen osallistui lähes 80 henkilöä. Myös muissa Itä-Lapin kunnissa
järjestettiin vastaavat tilaisuudet. kuva: Itä-Lapin kuntayhtymä.

Lisäksi hanke järjesti sotahistoriallisen
matkailun suunnittelutilaisuuden Sallassa
tammikuussa 2013.
Suunnittelutilaisuuden tarkoituksena oli
koota alueen sotahistoriallisesta
matkailusta kiinnostuneet yrittäjät,
järjestöt ja kuntien matkailualan ihmiset
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ideoimaan Itä-Lapin sotahistorian matkailutuotteiden kehittämistä ja markkinointia. Tilaisuudessa käytiin
läpi hankkeen toimenpiteet ja kerättiin ehdotuksia, joiden pohjalta hankkeen tuotteita lähdettiin
kehittämään.

Haastattelut ja muu aineistonkeräys
Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kerätä muistoja, kokemuksia ja tietoa välirauhan, jatkosodan, Lapin sodan
ja jälleenrakennusajan tapahtumista Itä-Lapissa. Muistoja jatkosodan tapahtumista kerättiin ihmisiltä, jotka
olivat eläneet jatkosodan ajan Itä-Lapin alueella. Haastateltavia henkilöitä etsittiin lehti-ilmoituksilla ja
yleisötilaisuuksissa. Haastatteluja tehtiin talven 2012–2013 aikana yhteensä 67 kappaletta. Niiden avulla
saatiin talteen arvokkaita aikalaiskertomuksia. Haastattelut toteutettiin kodeissa, kunnantaloilla ja
vanhainkodeissa. Haastattelijana toimi hankevetäjä Kaisa Hytönen ja videokuvaajana Itä-Lapin
mediakeskuksen videopajaohjaaja Esko Puikko. Videoituja haastatteluja hyödynnettiin hankkeessa
tuotetussa dokumenttielokuvassa. Lisäksi hankkeelle luovutettiin lähes 20 kappaletta kirjallisia muistelmia
jatkosodan tapahtumista Itä-Lapissa. Aineisto arkistoitiin Sallan sota- ja jälleenrakennusmuseoon, josta ne
ovat myöhemminkin hyödynnettävissä. Kiitokseksi haastateltaville henkilöille luovutettiin tallenne omasta
haastattelusta sekä hankkeessa tehty dokumenttielokuva.
Dokumenttielokuvaa varten
toteutettiin kaksi aineistonhankintamatkaa syksyllä 2012. Kuvausmatka
Venäjälle tehtiin 25.-27.9.2012
jatkosodan aikaisille, Venäjän rajan
taakse jääneille taistelupaikoille.
Matkalle osallistuivat hankkeen
videokuvaaja Esko Puikko, sotahistorian
asiantuntija Pentti Airio, opas Pekka
Moilanen ja hankevetäjä Kaisa
Hytönen. Samalla matkalla kerättiin
myös kohdetietoja paikkatietopalvelua
varten. Toisen aineistonhankintamatkan teki Pentti Airio Saksaan 2.7.12.2012. Hän tutustui Saksan sotaHaastattelu Pelkosenniemen palvelukodilla 2.11.2012. Haastateltavana Anne
arkistosta löytyviin, Itä-Lappia koskeviin Kalliskota (vasemmalla), haastattelijana Kaisa Hytönen (keskellä) ja
kuvaajana Esko Puikko. Kuva: Sirpa Hämäläinen.
asiakirjoihin ja haastatteli Itä-Lapissa
sotinutta saksalaisveteraania. Pentti Airio perehtyi ja hankki laajasti Itä-Lapin jatkosodan aikaista
historiatietoa myös Suomen arkistoista. Hänen asiantuntemuksen ja perehtyneisyyden vuoksi hanke
pystyttiin toteuttamaan laadukkaasti.
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Dokumenttielokuva
Hankkeen yksi näkyvimmistä toimenpiteistä oli Itä-Lapin jatkosodan historian koostaminen tiiviiksi
dokumenttielokuvaksi. Elokuvan suunnittelutyö aloitettiin heti hankkeen alkaessa ja elokuva valmistui
kahta kuukautta ennen hankkeen päättymistä. Kuvamateriaalia elokuvaa varten kerättiin Itä-Lapin ja
Venäjän Alakurtin alueen maastosta. Elokuvassa käytettiin runsaasti hankkeessa haastateltujen ihmisten
kertomuksia sota-ajan Itä-Lapista. Sotahistorian asiantuntijoina elokuvassa toimivat prikaatikenraali Pentti
Airio ja professori Juri Kilin Petroskoista. Elokuvan käsikirjoituksesta vastasivat Pentti Airio ja Kaisa Hytönen,
kuvauksesta ja editoinnista Esko Puikko. Puikko toimi myös elokuvan lukijana. Elokuvamusiikin
säveltämisestä vastasi musiikinopettaja Georgios Apostolakis. Esko Puikon ammattitaito näkyy elokuvassa
laadukkaana työjälkenä ja Georgios Apostolakiksen musiikki tukee elokuvan kertomusta onnistuneesti.
Elokuvan kuva-aineistona hyödynnettiin SA-kuvakeskuksen sodanaikaisia kuvia. Lisäksi kuvituksena
käytettiin Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museon kuva-arkiston kuvia, Kantalahden sotamuseon kuvia
sekä sotakirjallisuudesta löytyvää materiaalia. Myös yksityiset henkilöt antoivat kuva-aineistoa ja vanhoja
veteraanien haastatteluja käytettäväksi elokuvaan.
Elokuvan kutsuvierasensi-ilta järjestettiin Kemijärvellä 26.5.2013. Tilaisuuteen kutsuttiin kaikki hankkeessa
haastatellut henkilöt, yksityiset rahoittajat, aiheen kannalta keskeiset järjestöt ja toimialat, alueen kuntien
ja median edustajat. Tilaisuuteen osallistui noin 90 henkilöä. Elokuvan yleisöesitykset järjestettiin
seuraavalla viikolla kaikissa Itä-Lapin kunnissa. Kemijärvellä tilaisuuteen osallistui 150 henkilöä,
Savukoskella 90, Pelkosenniemellä 70 ja Sallassa 65. Elokuva sai erittäin myönteisen palautteen. Hankkeelle
tilatut 500 kpl elokuvia jaettiin rahoittajille, yhteistyökumppaneille, haastatteluille henkilöille, Itä-Lapin
kunnille, veteraanijärjestöille, kouluille, museoille, Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle. Lisäksi ItäLapin kuntayhtymä tilasi elokuvaa 1600 kappaletta myytäväksi omakustannushintaan.
Elokuvan kääntämistä muille kielille ei hankkeen aikana pystytty toteuttamaan hankebudjetin vuoksi.
Neuvotteluja elokuvan kääntämisestä saksaksi on kuitenkin käyty Suomen Saksan suurlähetystön kanssa.
Elokuvaa esitetään kesän 2013 aikana yleisötapahtumissa Lapissa, mm. Kemijärvi-viikoilla ja Rovaniemipäivillä.

Vasen kuva: Jatkosotaelokuvan kutsuvierastilaisuus järjestettiin Kemijärven kulttuurikeskuksessa.Oikea kuva: Itä-Lapin
kuntayhtymän kehittämispäällikkö Heikki Onnela ja toimistosihteeri Kaarina Imponen kukittivat elokuvan tekijätiimin. Kuvat:
Itä-Lapin kuntayhtymä.
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Koululaisten sotahistoriaretket
Itä-Lapin sotahistorian tunnetuksi tekeminen etenkin nuorille nähtiin hankesuunnitelmassa tärkeänä.
Kemijärven kaupungin sekä Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien yläkoulun 8.-luokkalaisille ja
lukion 2. vuosikurssin opiskelijoille tarjottiin hankesuunnitelman mukaisesti tutustumisretket alueen
sotahistoriallisesti merkittäviin kohteisiin. Retkillä sotahistorian asiantuntijana toimi Pentti Airio. Hanke
vastasi opastuksen lisäksi kyydeistä. Retkille osallistui yhteensä 140 oppilasta sekä yhdeksän opettajaa
seitsemästä eri koulusta. Retket toteutettiin 27.-31.5.2013.
Useimpiin retkiin sisältyi käynti Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museolla, jossa museon omat oppaat
kertoivat Itä-Lapin sotahistoriasta. Koululaisille annettiin ennakkotehtävä ennen retkeä. Heidän tuli
selvittää omien isovanhempien mahdollisia sodanaikaisia yhtymäkohtia Itä-Lapin alueen taistelupaikkoihin
ja toimintakeskuksiin. Näin oppilaille tuli tilaisuus perehtyä kotiseudun historiaan omien sukulaisten kautta.
Retket koettiin niin antoisina, että koulut aikoivat esittää kunnille sotahistoriaretkien järjestämistä
tulevaisuudessa kunkin kunnan omalla rahoituksella.

Sallan koululaiset sotahistoriaretkellä Paikanselän sotamuistomerkkialueella toukokuussa 2013. Kuva: Itä-Lapin kuntayhtymä.

Paikkatietopalvelu
Syksyllä 2012 aloitettiin sotahistoriallisten kohteiden kartoittaminen Itä-Lapissa ja Venäjällä.
Sotahistorialliset kohteet koottiin internetiin perustettuun paikkatietopalveluun, jossa ne ovat
matkailijoiden hyödynnettävissä. Kohteita kertyi kaikkiaan yli 100 Suomen ja Venäjän puolelta. Sivustolla on
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kaksi keskeistä toimintoa: sotahistoriakohteiden ja sotahistoriakierroksen esittely. Sotahistoriakohteet
esitellään tarkasti koordinaatteineen, kuvineen ja taustatietoineen. Sotahistoriakierros, jonka kehittäminen
oli osa hankesuunnitelmaa, tulee esille etusivun kartasta selkeästi. Sen varrelle sijoittuu paljon Itä-Lapin
sotahistoriallisia nähtävyyksiä ja sen kiertämällä tulee kulkeneeksi läpileikkauksen Itä-Lapin sotahistoriassa.
Hyvä kartta-aineisto mahdollistaa matkailijalle lomamatkan suunnittelun sivuston avulla. Kartalle sijoitetut
matkailupalvelut madaltavat kynnystä lähteä matkalle.
Sivusto on suomen- ja englanninkielinen ja se toimii osoitteessa
www.ita-lapinsotanahtavyydet.fi.
Sivuston ylläpitäjänä toimii Itä-Lapin
kuntayhtymä. Paikkatietopalvelun
teknisestä toteutuksesta vastasi
Paikkatieto Online Oy (Ahti Lahtela),
ulkoasun suunnittelusta graafikko
Leena Ahola ja kohdetietojen
keräyksestä ja sisällön tuottamisesta
Pentti Airio ja Kaisa Hytönen. Karttaaineisto on Maanmittauslaitokselta.
Sivuston aukeamisesta kesäkuussa
2013 tiedotettiin lehdistölle.

Itä-Lapin sotahistoriallisia kohteita esittelevän paikkatietopalvelun etusivu.
Kuvankaappaus: www.ita-lapinsotanahtavyydet.fi.

Esitevihko
Itä-Lapin monivaiheinen sotahistoria koostettiin hankkeen aikana tiiviiksi, noin 60-sivuiseksi tietopaketiksi.
Itä-Lappi talvi- ja jatkosodassa -esite kertoo merkittävimmät käänteet ja tapahtumat Itä-Lapin historiassa
vuosien 1939–1945 välillä. Siinä myös esitellään Itä-Lapin kuntien ja Venäjän Alakurtin alueen
merkittävimmät sotahistorialliset kohteet. Esite julkaistiin suomen lisäksi englanniksi, ruotsiksi, saksaksi ja
venäjäksi. Sitä on saatavana sähköisesti Itä-Lapin kuntayhtymän verkkosivuilla sekä alueen
matkailusivustoilla. Painettuna esitettä saa Itä-Lapin matkailuinfoista ja museoista. Sitä jaettiin myös ItäLapin kirjastoihin ja Puolustusvoimien laitosten, kuten Maanpuolustuskorkeakoulun, käyttöön.
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Itä-Lapin sotahistoriasta kertovia esitteitä käännettiin neljälle eri
kielelle. Kuva: Itä-Lapin kuntayhtymä.

Opastetaulut
Hankkeen aikana uusittiin kaksi huonokuntoista sotahistoriaan liittyvää opastaulua (Pelkosenniemellä ja
Joutsijärvellä) ja rakennettiin kolme täysin uutta taulua (Kelloselkä, Saunakangas ja Hanhikoski). Kelloselän
taulu kuvaa jatkosodan aikaisia tapahtumia Itä-Lapin ja Alakurtin alueella aina Vermanjoen
asemasotapaikoille asti. Taulun karttagrafiikka on tehty tätä opastaulua varten, sillä vastaavaa
havainnollistavaa karttaa ei ollut saatavilla. Saunakankaan opastaulu kertoo Savukoskelle perustetun
koulutuskasarmin toiminnasta vuosien 1940–1944 aikana. Alue on ollut merkittävä partisaanintorjunnan
koulutuskeskus ja saksalaisten tukikohta. Alueella on ennestään Osasto Saun muistomerkki ja runsaasti
sodanaikaisten parakkien jäänteitä. Hanhikosken opastaulu kertoo Ketolan/Hanhikosken varuskunta-alueen
perustamisesta ja toiminnasta jatkosodan aikana. Varuskunta oli Itä-Lapin merkittävin varuskunta ja
lentokenttäalue. Siellä ei ole ennestään minkäänlaisia opasteita tai muistomerkkejä alueen historiasta.
Taulupaikkojen valintaan ja suunnitteluun osallistui ohjausryhmä. Karttapohjat tauluihin tekivät hankkeen
kuvaaja Esko Puikko (Kelloselän taulu) ja Kemijärven kaupungin teknikko Tapio Sipovaara (Hanhikosken ja
Saunakankaan taulu). Asiasisällön tauluihin tuotti Pentti Airio. Taulujen ulkoasun suunnitteli hankevetäjä
Kaisa Hytönen. Taulujen puiset rakenteet teki Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö. Itse taulut tilattiin
edullisimman tarjouksen jättäneeltä Finn-Opasteet Oy:ltä. Taulujen pystytyksestä vastasivat kuntien
vapaaehtoisjärjestöt. Lisäksi hanke teki yhteistyötä Salla Gate-hankkeen kanssa tuottamalla Itä-Lapin
sotahistoriatietoa Salla Gate-hankkeen kustantamiin infopisteisiin jokaisessa Itä-Lapin kunnassa.
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Hanhikosken varuskunnan historiasta kertova opastaulu pystytettiin Kemijärven Ketolan risteykseen. Kuva
Itä-Lapin kuntayhtymä.

4.2.2 Aikataulu

Hankkeen toteuttamisaika oli 1.3.2012-31.12.2013. Hankkeen toimenpiteet toteutettiin 13.8.201231.7.2013, jonka välisen ajan hankevetäjä oli palkattuna hankkeeseen. Tiukasta aikataulusta huolimatta
kaikki toimenpiteet ehdittiin toteuttaa. Vuoden 2012 puolella pääasiassa kerättiin aineistoa ja suunniteltiin
tuotteita, vuoden 2013 aikana puolestaan editoitiin elokuvaa ja viimeisteltiin tuotteet painokuntoon.
Viimeiset kustannukset hankkeelle syntyivät syyskuussa 2013.

4.2.3 Resurssit

Hankkeelle palkattiin kokoaikainen hankevetäjä 12 kuukaudeksi. Hankevetäjä vastasi hankkeen
toimenpiteiden toteuttamisesta, tiedottamisesta, yhteydenpidosta ohjausryhmään, rahoittajiin ja muihin
sidosryhmiin, tilaisuuksien järjestämisestä, hankkeen raportoinnista ja aikataulusta.
Itä-Lapin kuntayhtymän toimistosihteeri Kaarina Imponen vastasi hankkeen hallinnointi- ja
talousohjauksesta sekä hankkeen maksatushakemusten laadinnasta. Hän laskutti hanketta omasta työstä
tuntikirjanpidon mukaisesti.
Hankkeelle ostopalveluina työskennelleet henkilöt vastasivat omista tehtäväalueistaan. Videokuvaaja Esko
Puikko (Itä-Lapin mediakeskus) vastasi kuvauksesta, aineiston digitoinnista, editoinnista ja grafiikan
tekemisestä. Hankkeen kuvauksissa ja editointitehtävissä käytettiin Itä-Lapin mediakeskuksen työvalineitä.
Sotahistorian asiantuntija Pentti Airio (Pentti Airio Ky) vastasi asiasisällön tuottamisesta Itä-Lapin
sotahistoriasta hankkeen käyttöön. Paikkatietopalvelun toteutti Paikkatieto Online Oy, jossa toteutuksesta
vastasi Ahti Lahtela. Paikkatietopalvelun ulkoasun suunnitteli graafikko Leena Ahola. Venäjänkielisten
käännöstöiden tekemisestä vastasi Käännöspalvelut Alexey Zherbin (tmi) ja muiden kielien käännöstöistä
Polaris Kielipalvelut Oy. Elokuvamusiikin sävelsi musiikinopettaja Georgios Apostolakis.
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4.2.4 Toteutuksen organisaatio

Hankkeen hallinnoijana toimi Itä-Lapin kuntayhtymä. Itä-Lapin kuntayhtymän vt. kehittämispäällikkö Heikki
Onnela toimi hankkeen nimikirjoitusoikeuden omaavana henkilönä. Kirjanpidosta vastasi toimistosihteeri
Kaarina Imponen. Hankevetäjä Kaisa Hytönen vastasi hankkeen toteuttamisesta hankesuunnitelman
mukaisesti.
Hankkeen organisaatioon kuului myös hankkeen ohjausryhmä. Ohjausryhmään oli nimetty kunkin Itä-Lapin
kunnan edustaja, yrittäjien edustaja ja rahoittajan edustaja. Ohjausryhmään kuuluivat Kemijärveltä Lasse
Ketonen (Itä-Lapin Safarit), Erkki Kiviniemi (Kemijärven sotaveteraanit ry), Tapio Kostamo (Kemijärven
kansalaisopisto), Sallasta Pekka Moilanen (Lapin sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry), Nina Sipola
(Sallan kunta), Savukoskelta Tuomo Kilpimaa (Savukosken sotaveteraanit ry) ja Pelkosenniemeltä Markku
Kujala (Pelkosenniemen kunta). Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Itä-Lapin kuntayhtymän vt.
kehittämispäällikkö Heikki Onnela ja rahoittajan edustajana ohjausryhmään kuului Annika Kostamo
(Pohjoisimman Lapin Leader ry). Ohjausryhmän sihteerinä toimi hankevetäjä Kaisa Hytönen. Ohjausryhmän
kokouksiin osallistuivat tarvittaessa asiantuntijajäseninä myös hankkeen ostopalvelutyöntekijät.

4.2.5 Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen alkuperäisen, hyväksytyn rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kustannukset jakautuivat
seuraavasti:

Palkkauskulut ja palkkiot
Ostopalvelut
Vuokrat
Kotimaan matkakulut
Ulkomaan matkakulut
Muut kustannukset
Kokonaiskustannukset
Hyväksyttävät kustannukset yhteensä

Haettu euroa
42500
50150
2900
5000
4700
4250
109500
109500

Hyväksytty euroa
42500
50150
2900
5000
4700
4250
109500
109500

Hankkeen loppupuolella kustannuslajien jakautumisesta jouduttiin kuitenkin tekemään muutoshakemus,
jonka mukaan kustannuslajit jakautuivat seuraavasti. Taulukossa näkyy myös hankkeen toteutuneet
kustannukset.
Hyväksytty euroa
Palkkauskulut ja palkkiot
Ostopalvelut
Vuokrat
Kotimaan matkakulut
Ulkomaan matkakulut
Muut kustannukset
Kokonaiskustannukset
Hyväksyttävät kustannukset yhteensä

43100
51550
2200
4850
2550
5250
109500
109500

Toteutuneet
kustannukset euroa
43797,48
51700,53
2249,18
4584,39
2282,98
4849,93
109464,49
109464,49

Erotus euroa
-697,48
-150,53
-49,18
265,61
267,02
400,07
35,51
35,51
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Hyväksytty rahoitus jakautui rahoituslähteittäin seuraavasti:

EU+valtio
EU-osuus
Valtion osuus
Kunnat
Julkinen rahoitus yhteensä
Yksityinen, rahallinen osuus
Yksityinen rahoitus yhteensä
Hyväksytty rahoitus yhteensä
Kokonaisrahoitus

Hyväksytty euroa
78840
44347,50
34492,50
19710
98550
10950
10950
109500
109500

Toteutunut euroa
78814,43
44333,12
34481,31
19703,61
98518,04
10946,45
10946,45
109464,49
109464,49

Erotus euroa
25,57

6,39
3,55
35,51
35,51

Hankkeen kustannukset toteutuvat pääosin suunnitelman mukaisesti. Yksityiseen rahoitukseen osallistuivat
merkittävimpinä rahoittajina Sotavahinkosäätiö ja Kaatuneiden muistosäätiö. Muita hankkeen yksityisiä
rahoittajia olivat Alaperän yhteismetsä, Asuste-Kenkä Pesonen, Ikihirsi Oy, Joutsijärven kyläyhdistys ry,
Kemijärven apteekki, Kemijärven reservinupseerit ry, Kemijärven yhteismetsä, Kauppapaikka Pekka
Koivuniemi oy, Lapin sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry, Lions Club Kemijärvi, Metsä Group,
Napapiiri Rotaryklubi ry, Saijan kyläyhdistys ry, Sallan Osuuspankki, Sallan reserviläiset ry ja Suvannon
kyläyhdistys ry.
Hankkeen kustannuksista tehtiin kaksi maksuhakemusta: vuoden 2012 menoista ja loppumaksuhakemus
vuoden 2013 menoista.

4.2.6 Raportointi ja seuranta

Hankkeen edistymisestä on raportoitu rahoituspäätöksen edellyttämällä tavalla. Hankkeesta laadittiin
vuosiraportti ja indikaattorilomake vuoden 2012 toiminnasta sekä ko. loppuraportti ja indikaattorilomake
koko hankkeen aikaisesta toiminnasta. Loppuraportti toimitetaan rahoittajan ja ohjausryhmän lisäksi
hankkeen yksityisille rahoittajille.
Hankkeen ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana yhteensä kuusi kertaa, joista viides kokous järjestettiin
sähköpostikokouksena. Hankkeen ensimmäinen, järjestäytymiskokous, pidettiin Kemijärvellä syyskuun 12.
päivä 2012. Ohjausryhmälle on raportoitu hankkeen etenemisestä paitsi kokouksissa, myös
sähköpostitiedotteissa kokousten välillä. Ohjausryhmä on ollut aktiivisesti mukana hankkeen
toteuttamisessa. Lisäksi hankkeen etenemisestä on tiedotettu hallinnoijan eli Itä-Lapin kuntayhtymän
hallitusta.
Hankkeen alkamisesta tiedotettiin mediaa valtakunnallisesti ja hankkeen etenemistä on voinut seurata
hankkeen Facebook-sivuilta. Hankkeen etenemisestä on lähetetty tiedotteita medialle säännöllisesti. Useat
alue- ja paikallislehdet ja paikallisradio ovat tehneet useita juttuja hankkeesta.
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4.2.7 Toteutusoletukset ja riskit

Hankkeen toimenpiteet on toteutettu pääosin hankesuunnitelman mukaisesti. Hankesuunnitelmassa
mainittua dokumenttielokuvien kääntämistä eri kielille ei kuitenkaan pystytty toteuttamaan, koska työ olisi
ollut liian kallis. Lisäksi hankesuunnitelmassa mainittua paikkatietopalvelun mobiilisovellusta ei toteutettu,
sillä palvelua voidaan käyttää sellaisenaankin nykyisillä älypuhelimilla. Paikkatietopalveluun lisättiin
kuitenkin erikseen ladattavat kohdetiedot, mikäli puhelinverkko ei toimi jokaisen kohteen alueella. Näin
sotahistoriallisiin kohteisiin voi suunnistaa erillisen gps-laitteen kanssa. Lisäksi hankkeelle ostettiin
paikkatietopalvelun ulkoasun ja elokuvamusiikin suunnittelu erillisellä rahoittajan luvalla.
Hankkeen riskinä on tuotteiden ja Itä-Lapin sotahistoriallisen matkailun heikko tunnettuus ja alikäyttö, sillä
hankesuunnitelmassa ei ollut erikseen resursseja hankkeen tuotteiden tai Itä-Lapin sotahistoriallisen
matkailun markkinointiin.

4.3 Yhteistyökumppanit
Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo, jonka
ammattitaitoinen henkilökunta osallistui aktiivisesti hankkeen toimenpiteisiin. Yhteistyötä tehtiin myös ItäLapin kuntayhtymän toisen hankkeen, Salla Gate -hankkeen, kanssa. Hankkeiden yhteisenä tavoitteena oli
sotahistoriallisen matkailun kehittäminen Itä-Lapin alueella, jolloin hankkeiden välinen yhteistyö oli
perusteltua. Yhteistyökumppaneina toimivat myös alueen sotaveteraanijärjestöt.
Hanke teki yhteistyötä myös Itä-Lapin kuntien veteraanijärjestöjen, saksalaisten sotilashautausmaajärjestön
Lapin edustajan, Kemijärven kotiseutumuseon, Kansallisen audiovisuaalisen arkiston, Lapin rajavartioston ja
useiden hankkeen yksityisten rahoittajien kanssa. Itä-Lapin kuntien palvelutalot tarjosivat tilojaan
yleisötilaisuuksien ja haastatteluiden järjestämiseen. Reserviläisjärjestöt ja muut yhdistykset osallistuivat
opastaulujen pystyttämiseen.

4.4 Tulokset ja vaikutukset
Hanke on saanut erittäin hyvän vastaanoton paitsi Itä-Lapissa, myös ympäri Suomen.
Hankkeella pyrittiin Itä-Lapin sotahistorian tallentamiseen, tiedottamiseen ja sotahistoriallisen matkailun
kehittämiseen. Hanke on päässyt näihin tavoitteisiin hyvin. Sen aikana on tuotettu internetiin kaksikielinen
paikkatietopalvelu, sotahistoriaesitteitä viidellä eri kielellä, dokumenttielokuva, opastauluja
sotahistoriallisiin kohteisiin ja järjestetty koululaisille sotahistoriaretkiä. Hankkeen tuotteita on jaettu
useisiin myynti- ja jakelupisteisiin sekä sähköisesti internetiin.
Hankkeen tuotteiden suosion on ollut hyvä. Paikkatietosivustolla oli vieraillut kesäkuun 2013 loppuun
mennessä lähes 1000 kävijää. Elokuvia oli mennyt kesäkuun loppuun mennessä yli 1000 kappaletta. Samoin
sotahistoriaesitteet ovat olleet kysyttyjä. Joulukuun 2013 loppuun mennessä suomenkielisiä esitteitä oli
ladattu Itä-Lapin kuntayhtymän nettisivuilta 2373 kertaa ja muita kieliversioita yhteensä 1931 kertaa.
Hankkeen Facebook-sivut keräsivät yli 100 tykkääjää vuoden aikana ja niillä vieraili viikoittain 100-500
ihmistä. Hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa vieraili lähes 800 ihmistä (yleisötilaisuudet, koululaisten
13

retket ja sotamatkailun suunnittelutilaisuus), jotka saivat tietoa hankkeen tuotteista ja Itä-Lapin
sotahistoriasta.
Hankkeen päätyttyä alueelle jää asukkaiden ja matkailijoiden käyttöön paremmat tietolähteet alueen
sotahistoriasta. Itä-Lapin sotahistoriaa on tuotu monipuolisesti esille internetissä, josta nykyajan matkailija
ensimmäiseksi etsii tietoa. Itä-Lapin sotahistorian hakutulosten parantuminen hakukoneissa on selkein etu,
josta esim. matkailumarkkinointi hyötyy. Myös laajentuneet kieliversiot Itä-Lapin sotahistoriaesitteistä
edesauttavat alueen tunnetuksi tekemisessä. Hyväkuntoiset opastaulut houkuttelevat tutustumaan
tarkemmin alueen sotahistoriallisiin kohteisiin. Koululaisten retkien järjestäminen madalsi koulujen
kynnystä järjestää tulevaisuudessa itsenäisesti vastaavia sotahistoriaretkiä.
Paikkatietopalvelun hallinnoijana toimii hankkeen päättymisen jälkeen Itä-Lapin kuntayhtymä. Myös
dokumenttielokuvan ja sotahistoriaesitteiden jakelu ja lisäpainosten ottaminen ovat Itä-Lapin
kuntayhtymän vastuulla. Näiden tuotteiden oikeudet kuuluvat Itä-Lapin kuntayhtymälle. Sotahistoriallisten
kohteiden opastaulujen paikat on vuokrannut myös Itä-Lapin kuntayhtymä ja taulujen rakenteiden
kunnossapito kuuluu kuntayhtymälle (poislukien Joutsijärven ja Pelkosenniemen opastaulut).

5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Hankkeen aikana sotahistorian tiedotustyö osoittautui hyvin suosituksi. Siihen liittyen hankkeen aika heräsi
kaksi ehdotusta hankkeen jatkotoimenpiteiksi. Ensimmäinen ehdotus liittyy sotahistoriallisen matkailun
markkinointiin. Hankkeen aikana tuotettiin laadukasta tiedotusmateriaalia Itä-Lapin sotahistoriasta.
Tuotteiden useiden kieliversioiden avulla on mahdollista markkinoida Itä-Lappia matkailukohteena
kansainvälisesti. Hankkeen aikana ei kuitenkaan ollut resursseja markkinointityöhön, minkä vuoksi
hankkeen tuotteet ja Itä-Lapin sotahistoriamatkailu eivät saa riittävästi näkyvyyttä. Markkinointiin
panostaminen olisikin erittäin tärkeää, jotta hankkeen toimenpiteet hyödyttäisivät Itä-Lappia.
Markkinointiin liittyen sotahistoriallisen matkailun tuotteita ja palveluita pitäisi myös kehittää. Hankkeen
tuottama paikkatietosivusto sai kiitosta tiedon avoimesta levityksestä. Vastaavaa palvelua ei ole Suomessa
muualla, joten hankkeen aikana syntyi ajatus vastaavaan sotahistoriallisia kohteita esittelevän sivuston
perustamisesta koko Suomen osalta. Käytännössä kohteet painottuvat Suomen itärajalle.
Myös opaspalvelujen kehittäminen nousi esille hankkeen aikana. Itä-Lapin rikas sotahistoria ja useat
tapahtumapaikat ovat nyt esillä hyvin internetissä ja houkuttavat matkailijoita ja alueen asukkaita
tutustumaan paikkoihin. Paikallisten oppaiden tarjonta ja koulutus on kuitenkin erittäin heikkoa.
Opaspalveluiden kehittäminen parantaisi merkittävästi matkailijoiden viipymää ja palveluiden käyttöä.
Toinen hankkeen jatkotoimenpide-ehdotus liittyy Itä-Lapin historiaan jatkosodan jälkeen. Itä-Lapin
kuntayhtymässä on ennen ko. hanketta toteutettu Itä-Lapin talvisotahistoriahanke, jonka luonteva
seuraava jatkosotahistoriahanke oli. Historiallisena jatkumona talvisodan ja jatkosodan jälkeen Itä-Lapissa
koitti jälleenrakennusaika, jolloin Itä-Lappi nousi sodan tuhoista, raivasi ja rakensi uudet kodit, tilat ja
pellot. Jälleenrakennusaikaa väritti myös mittavat metsä- ja voimalatyömaat. Poliittinen ilmapiiri loi
uudenlaisen tunnelman sodan traumoista kärsivään Suomeen. Itä-Lapista kehittyi menestyvä ja vilkas
metsätöiden, meijereiden ja maanviljelyn keskus, jossa korvaustilalliset rakensivat uusia tilojaan vielä 10
14

vuodenkin kuluttua sodasta. Jälleenrakennusajan tapahtumien, paikkojen ja syiden tallentaminen ja
välittäminen jälkipolville on mahdollista, sillä jälleenrakennussukupolvi on vielä elossa.

6 Allekirjoitukset ja päiväys

Kemijärvellä 20.2.2014

_____________________________
Aila Ryhänen
kehittämispäällikkö
Itä-Lapin kuntayhtymä
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