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KO202 KolaSport - Kolarctic Sports and Recreational Activities –hanke  
 
 

1. Hankkeen tavoitteet 
 
KolaSport- hankkeen tavoitteena on edistää urheilua ja liikuntamatkailun kehittymistä Itä-Lapissa ja 
Etelä-Kuolassa. Toimenpiteiden avulla pyritään luomaan erilaisia asiantuntijaverkostoja, kehittämään 
uusia matkailutuotteita ja niiden myyntiverkostoja. Lisäksi tavoitteena on parantaa hankealueen 
näkyvyyttä Suomessa ja Venäjällä, järjestää kansainvälisiä urheilu- ja vapaa-ajan tapahtumia sekä 
levittää osaamista, tietotaitoa ja parhaaksi todettuja käytäntöjä. 
  
Hankekumppaneita ovat Kemijärven kaupunki ja Sallan kunta Suomessa sekä Kantalahden, Poljarnye 
Zorin ja Kirovskin kaupungit Venäjällä. Hanke toteutettiin 21.6.2011 – 11.7.2014 välisenä aikana ja 
sen kokonaisbudjetti oli 929 032 euroa.  
 
 

2. Hankkeen toimenpiteet 
 

2.1. Urheilu ja liikunta 
 
2.1.1. Urheilu ja seurojen välinen yhteistyö 

 
Hankkeen aikana Suomessa ja Venäjällä on järjestetty kaikkiaan 46 erilaista urheilutapahtumaa, jotka 
ovat lisänneet toimijoiden keskinäistä tuntemista, syventäneet urheilijoiden lajiosaamista sekä 
tiivistäneet yhteistyötä. Erilaista tapahtumista on tiedotettu seuratasolla molemmin puolin rajaa. 
Päälajeja ovat olleet jalkapallo, koripallo, sähly, uinti ja jääkiekko, sillä näitä lajeja harrastetaan 
molemmin puolin rajaa. Lisäksi yukigassen-lumisota on saanut lisää harrastajia Murmanskin alueella. 
Osallistujia on ollut myös mm. melonta-, juoksu- ja moottorikelkkatapahtumissa.  
 
Yhdessä seurojen kanssa on järjestetty lajileirejä, turnauksia, valmentajavaihtoa ja 
tutustumismatkoja. Jo kolmen vuoden ajan Kirovskin uimarit ovat osallistuneet Pääsiäisuinteihin 
Kemijärvellä ja järjestäneet siellä myös oman kesäharjoitteluleirinsä. Poljarnye Zorin sählynpelaajat 
(lapset, miehet ja naiset) ovat jopa useita kertoja vuodessa käyneet pelaamassa Kemijärvellä. Heillä 
lajin harrastajien määrä on kasvanut ja hankkeen aikana paikkakunnalle on perustettu myös naisten 
joukkue. 
 
Kemijärveläiset jalkapalloilijat (KP-55) kävivät turnaus- ja tutustumismatkalla Kantalahdessa ja 
Kantalahden Niva-seuran pelaajat osallistuivat Barents Reunion – jalkapalloturnaukseen. 
Valmentajanvaihtoa on toteutettu jalka- ja koripallojoukkueiden harjoittelussa. Niva-joukkueen 
jalkapallovalmentajat Dmitri Nikolajev ja Mihail Lopatjuk Kantalahdesta toimivat valmentajina 
Kemijärvellä toteutetulla jalkapalloleirillä. Tyttöjen koripallojoukkueille on ollut useita turnauksia 
Suomessa ja Venäjällä. Lisäksi tytöille on järjestetty kaksi koripalloleiriä, joissa Urheiluakatemian 
valmentaja Juha Dahlström johti harjoittelua Sallassa ja Kemijärvellä. 
 
Lasketteluseurat ovat käyneet tutustumassa Etelä-Kuolan laskettelukeskuksiin. Sallatunturin ja 
Kemijärven harjoittelumahdollisuuksia on markkinoitu venäläisille laskettelijoille, joista muutamia on 
myös osallistunut Suomen puolella järjestettyihin kisoihin. Lisäksi on selvitetty harjoitteluleirien 
järjestämistä niin laskettelijoille kuin freestylen harrastajille Venäjän puolella. Kiinnostusta on, koska 
rinteet sijaitsevat huomattavasti lähempänä kuin Keski-Euroopan tai Norjan kohteet ja hintataso on 
kohtuullinen. Luotujen kontaktien pohjalta on jatkossa helpompi sopia leiri- ja kisajärjestelyistä.  
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Veteraanikiekkoilijat olivat aloittaneet yhteistyön Venäjän puolen seurojen kanssa jo ennen hanketta 
ja joukkueet ovat koko hankkeen ajan järjestäneet erittäin aktiivisesti turnauksia sekä Suomessa että 
Venäjällä. Hankkeen tuloksena venäläiset juniorit osallistuivat Kemijärvellä ja Sallassa järjestettyihin 
Reebok-jääkiekkoturnauksiin. 
 
KolaSport on edistänyt Yukigassen -lumisotakisan vientiä uusille alueille sekä osallistunut aktiivisesti 
Kemijärven EM-kisajärjestelyihin. Venäjän hankealueella on järjestetty Yukigassen -näytösotteluita ja 
lajikoulutusta Murmanskissa, Kirovskissa, Apatitissa ja Monshegorskissa. Lajin suosio ja 
harrastajamäärä on kasvussa ja vuodelle 2015 on jo sovittu mm. näytösottelu Moskovaan. Hankkeen 
aikana käytiin neuvotteluja Yukigassenin saamiseksi näytöslajiksi Sotshin talviolympialaisiin, joskaan 
lajia ei vielä otettu mukaan olympialaisiin. 
 
Tapahtumiin osallistuneiden lasten ja nuorten suhteessa suuret osallistujamäärät kertovat, että 
hanke on tullut tarpeeseen. Osallistujamäärät olisivat todennäköisesti olleet korkeammat, mikäli 
hankkeen aloitusvaihe olisi ollut hieman nopeampi. Hanke on tukenut urheilijoiden kuljetuksesta, 
viisuminhankinnasta sekä osaksi myös majoituksesta aiheutuvia kuluja. Mikäli seurat ja urheilukoulut 
olisivat maksaneet kaikki kulut itse, olisi tapahtumien määrä todennäköisesti ollut pienempi, sillä 
esim. suomalaisten seurojen varainhankinta perustuu lähinnä talkootyöhön ja sponsoritukiin. 
Venäjällä urheilukoulujen ja seurojen budjetit ovat myös tiukkoja, mutta mikäli apuna on menestyvä 
firma, sen tuki voi suuresti helpottaa osallistumista kansainvälisiin urheilutapahtumiin.  
 
Osa seuroista ja niiden toimijoista haluavat jatkaa yhteistyötä myös hankkeen päätyttyä. 
Kantalahdessa on koripalloturnaus tulevana syksynä. Yukigassen jatkaa lajin viemistä Venäjälle, 
kontaktit sitä varten on luotu. Lasketteluseurojen kesken aloitettu toiminta ei Sotshin olympialaisten 
vuoksi valitettavasti päässyt täyteen vauhtiinsa, mutta tulevaisuudessa on helpompi lähteä tekemään 
yhteistyötä, kun tiedetään mitä mahdollisuuksia keskukset molemmin puolin rajaa tarjoavat. 
Todennäköisesti myös Kemijärven Pääsisäisuinnit, Yukigassenin EM-kisat, sählyturnaukset ja Itä-Lapin 
kelkkakisat kiinnostavat myös jatkossa venäläisiä osallistujia. 
 
Edellytykset yhteistyöhön ovat olemassa, sillä hankkeen aikana seurat ovat tutustuneet toimijoihin ja 
liikuntakohteisiin molemmin puolin rajaa, harjoitelleet tapahtumien kautta yhdessä tekemistä sekä 
saaneet käyttöönsä yhteystiedot helpottamaan yhteydenpitoa tulevaisuudessa.  
 
 

2.1.2. Liikuntapaikat 
 
Venäjän hankekaupungeissa, etenkin Kirovskissa ja Poljarnye Zorissa, on myös nykyaikaiset ja 
toimivat liikuntapaikat. Erona Suomeen on, että kaupungeissa on urheilukoulujärjestelmä, jossa 
mukana on paljon nuoria urheilijoita. Osa lapsista ja nuorista etenee hyvinkin pitkälle lajissaan. 
Suomessa urheiluseurat valmentajineen toimivat vapaaehtoispohjalta. 
 
Pitkä talvikausi sekä nykyaikaiset laskettelukeskukset tarjoavat luontaisen mahdollisuuden sekä 
Suomessa että Venäjällä kehittää aluetta monipuolisena talviurheilulajien harjoittelukeskuksena 
kärkinään mm. alppilajit, freestyle ja hiihto. Venäjän puolella lähimmät laskettelukeskukset 
Kantalahdessa, Poljarnye Zorissa ja Kirovskissa tarjoavat paljon potentiaalia talviurheiluun liittyvän 
matkailun kehittämiseen, mm. Kirovskissa on pitkät perinteet talviurheilussa. Kaikissa keskuksissa on 
erinomaiset rinteet ja työtä rinteiden sekä muun infrastruktuurin parantamiseksi tehdään jatkuvasti, 
esimerkiksi Salma-laskettelukeskus Poljarnye Zorissa on saanut rahoituksen rinteiden ja 
virkistysalueen rakentamiseen. Urheilukouluista löytyy valmennuksellista osaamista.  
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Hankkeessa kartoitettiin Kemijärven ja Sallan liikuntapaikkoja, niiden nykyistä käyttöä sekä alueen 
laskettelukeskusten yhteistyötä ja sen parantamista. Selvityksen perusteella Itä-Lapista voi kehittää 
freestylen monipuolinen harjoittelukeskus, joka voisi tuoda lajille myös uusia harrastajia entisten 
lisäksi. Harjoittelumahdollisuudet ovat helposti myös muiden maiden maajoukkueurheilijoiden 
käytettävissä. Freestylen kesäkauden harjoittelumahdollisuuksia paransi kesällä 2013 Kemijärvelle 
rakennettu vesihyppyri. Selvityksen yhteydessä suunniteltiin päivän laskettelupaketti Rovaniemeltä 
Sallaan ja Kemijärvelle, johon sisältyi kuljetus, keittolounas ja hissilippu. Tuotteen testausvaihe jäi 
valitettavasti toteuttamatta resurssipulan vuoksi, mutta tuotepakettia voidaan hyödyntää 
tulevaisuudessa. 
 
Venäjän hankealuetta koskevassa liikuntamatkailun kartoituksessa todettiin, että yksi tärkeimmistä 
tehtävistä on palveluinfrastruktuurin parantaminen eli saavutettavuuden sekä majoitus-, ravintola- ja 
oheispalvelujen kehittäminen. Lisäksi matkailualan ja urheiluseurojen toimijat voisivat yhteistyössä 
kehittää ja markkinoida liikuntamatkailutuotteita. Urheilun ja kulttuurin yhdistäminen sopii 
nykytrendien mukaisesti myös liikuntamatkailuun, ja erilaiset urheilutapahtumat voisivat olla 
kaikkien löydettävissä yhteisestä tietokannasta internetissä englannin ja venäjän kielellä. Kaikilla 
toimenpiteillä tulee olla kuntien ja valtion tuki.  
 
Konkreettisena esimerkkinä hankkeen vaikutuksesta lähialueella on mm. Kantalahden urheilukoulu, 
jossa on herännyt kiinnostus liikuntamatkailun edistämiseen paikkakunnalla. Koulu käyttää saamansa 
2 miljoonan ruplan apurahan suunnistuksen opetukseen sekä patikkareittien suunnitteluun alueella. 
Kehittämistyössä voidaan hyödyntää hankkeen aikana kertynyttä tietoa ja kokemusta 
liikuntamatkailusta. 
 
Hankesuunnitelmaan kirjattu tehtävä mittavien urheilutapahtumien saamiseksi alueelle oli 
realistinen. Alueella on paljon osaamista esimerkiksi kansainvälisten laskettelu- ja freestylekilpailujen 
järjestämisessä ja tarvittavat puitteet. Isojen kilpailujen toteuttaminen suomalais-venäläisin voimin 
edellyttää kuitenkin pitkäaikaista yhteistyötä toimijoiden välillä. Ensisijainen tehtävä hankkeessa oli 
luoda pohja perustoimijoiden väliselle yhteistyölle ja tarjota mahdollisuus kerryttää kokemusta 
pienimuotoisten, yhteisten kansainvälisten tapahtumien järjestämisestä. Niiden perusteella toimijat 
tietävät, mitä seuroissa osataan ja mihin pitää panostaa, kun järjestetään tapahtumia, joissa on 
mukana osallistujia vähintään kahdesta eri maasta.  
 
Hankkeen aikana järjestetyillä leireillä ja kilpailuissa lisättiin liikuntapaikkojen käyttöä. Alla on 
taulukko käyttöpäivistä partnereittain.   
 

Liikuntapaikkojen käyttö 
toimenpiteissä Päivää 

Liikunta- 
halli 

Uima-
halli 

Urh.kenttä 
tai vast. 

Jäähalli Rinteet 

Kemijärvi 54 17 21 12 7 0 

Salla 17 10 0 0 2 6 

Kantalahti 6 6 0 4 0 0 

PZ 3 2 0 0 0 1 

Kirovsk 7 0 0 2 4 1 

YHTEENSÄ 87 35 21 18 13 8 

 
Erityisesti Suomen puolella liikuntapaikkojen käyttöasteen nostamiseen on sekä mahdollisuuksia että 
tarvetta. Kemijärvellä ja Sallassa on erinomaiset liikuntatilat, mutta niiden käyttömääriä ei 
paikallisella harrastajamäärällä voida kasvattaa, sillä kuntien väkiluku on laskusuunnassa. Tilojen 
käyttöastetta on mahdollista lisätä markkinoimalla niitä suunnitelmallisesti ja sitoutuneesti 
ulkopuolisille käyttäjille. Venäjällä puolestaan on paljon liikunnan harrastajia ja urheilijoita. 
Ongelmana voi usein olla, ettei liikuntavuoroja ole riittävästi kaikille halukkaille. 
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2.2. Matkailu  
 
Hankkeessa on tuotettu markkinointimateriaalia, esitelty hankealuetta useilla kansainvälisillä 
matkailumessuilla ja matkanjärjestäjien tutustumismatkalla Itä-Lappiin. Synergiaetuja 
markkinoinnista on saatu työskentelemällä yhdessä Salla Gate -hankkeen kanssa. Näin Itä-Lappia ja 
Etelä-Kuolaa on voitu markkinoida sekä yhtenäisenä alueena Suomen ja Venäjän Lappi –brändillä että 
omana alueenaan. Usein Itä-Lappi nähtiin uutena, kiinnostavana matkakohteena, joskin asiakkaiden 
saamiseksi ja heidän pitämisekseen on tehtävä pitkäjänteistä työtä. On tärkeää viedä tietoa 
matkailualueestamme uusille, potentiaalisille lähtöalueille.  
 

 
 
Yhteistyö ja viestintä yritysten kanssa on koordinoitu pääasiassa alueen matkailuyhdistysten kautta. 
Hankkeessa on järjestetty 24 matkailuun liittyvää tapahtumaa Suomessa ja Venäjällä, joihin on 
osallistunut yhteensä 157 henkilöä. Yrityksillä on ollut mahdollisuus osallistua mm. 
messutapahtumiin sekä esitellä toimintaansa venäläisten matkanjärjestäjävierailun yhteydessä. 
Alueen yritykset ovat kuitenkin suhteellisen pieniä eikä yrittäjillä välttämättä ole mahdollisuutta 
osallistua kaikkiin tapahtumiin. Osa yrittäjistä on kuitenkin vuosittain ollut mukana Northern 
Recreation –messuilla.   
 
Hankkeessa on tehty pohjatyötä Itä-Lapin ja Etelä-Kuolan liikuntamatkailun kehittämiseksi. Olemassa 
oleva infrastruktuuri ja muut olosuhteet tarjoavat siihen erinomaiset puitteet. Eräs tehtävä on ollut 
tiedonsaannin parantaminen alueen mahdollisuuksista paikallisille toimijoille, potentiaalisille 
asiakkaille ja matkanjärjestäjille. Liikuntamatkailumarkkinointia on helpompi toteuttaa, kun tietoa on 
kootusti saatavissa. 
 
Hankkeessa on valmistunut esitemateriaalia, jota ei aiemmin ole ollut saatavilla: 

- Kemijärven ja Sallan yhteinen liikuntapaikkaesite paperi- ja e-versiona suomen, englannin ja 
venäjänkielisenä 
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- Itä-Lapin (Salla, Suomu, Pyhä) ja Etelä-Kuolan erilliset talviesitteet venäjän ja 
englanninkielisinä; esitteisiin päivitettiin ajanmukaiset Kirovskin, Poljarnye Zorin ja 
Kantalahden rinnekartat  

- Itä-Lapin ja Etelä-Kuolan erilliset teemoitetut kesäesitteet venäjän ja englanninkielisinä; 
mukana on myös liikuntamatkailuosio 

- Kantalahden, Poljarnye Zorin ja Kirovskin palvelukartat venäjän, englannin ja suomenkielisinä 
 

Vuokatti on jo vuosia ollut Suomen johtava liikuntamatkailukeskittymä, jossa käy vuosittain lähes 
miljoona asiakasta. Tutustumismatkalla Vuokattiin työryhmän jäsenet sekä matkailun ja 
urheiluseurojen toimijat Suomesta ja Venäjältä pääsivät näkemään, miten matkailua ja urheilua on 
konkreettisesti edistetty rintarinnan. Seuratoimijoille on hankkeen kuluessa kertynyt runsaasti 
kokemusta pienten kansainvälisten liikuntatapahtumien järjestelyistä, ja siksi oli opettavaista ja 
kannustavaa nähdä liikuntamatkailun kehittämisen tuloksia suuressa mittakaavassa. Matka antoi 
ideoita ja vahvisti näkemystä, että Itä-Lapin ja Etelä-Kuolan hankealueella on liikuntamatkailun 
näkökulmasta hyvät kehittämismahdollisuudet ja talvilajien kannalta tärkeä lumivarmuus. 
 
FCG Consulting Oy laati selvityksen liikuntamatkailun nykytilasta ja mahdollisuuksista Itä-Lapissa sekä 
antoi kehittämissuosituksia alueellemme. Selvitystyössä todettiin, että  

- liikuntamatkailun kehittäminen tukee matkailukohteiden ympärivuotisuutta 
- kehittämistyö edellyttää erilaisten toimijoiden yhteistyötä, keskeisiä toimijoita ovat kunnat 

liikuntapaikkojen omistajina, urheiluseurat aktiivisina tapahtumien järjestäjinä sekä yritykset 
matkailutuotteiden kehittäjinä ja liiketoiminnan harjoittajina 

- Itä-Lapin vapaa-ajan asukkaat viettävät kohteessa usein ns. normaalia matkailijaa pidemmän 
ajan ja ovat potentiaalisia liikuntamatkailupalveluiden käyttäjiä 

- Itä-Lapissa on potentiaalia virkistyksellisen liikunta-, urheilu- ja liikuntatapahtuma- ja 
varsinaisen urheilumatkailun kehittämiseen 

- tärkeitä seikkoja liikuntamatkailun kehitystyössä ovat yhteistyön kehittäminen, helppo 
varausjärjestelmä, selkeä hinnoittelu, markkinointi, eri kohderyhmille suunnattu 
majoitustarjonta sekä matkailuyritysten ja liikuntatoimijoiden yhteinen tuotepaketointi 

 
Matkailumarkkinointi on pitkäjänteistä työtä ja tuo merkittäviä tuloksia todennäköisesti vasta 
vuosien kuluttua. Alueen markkinointiyhteistyö liikuntamatkailussa sekä rajan yli että kunnittain on 
aloitettu. Yhteistyöllä voidaan vähentää markkinoinnista aiheutuvia kuluja ja parantaa kyseessä 
olevan alueen näkyvyyttä pirstaloituneessa matkailukentässä.   
 
 

2.3. Osaaminen ja tietotaito 
 
Yhtenä tavoitteena on ollut lisätä niin matkailu- kuin urheilutoimijoiden osaamista. Useimmilla 
toimijoilla ei etukäteen juurikaan ollut tietoa naapurimaan liikuntamatkailun tarjonnasta. 
Koulutustapahtumia on järjestetty yhteensä 13 ja niihin on osallistunut 189 henkilöä. Hankkeessa 
järjestetyt tutustumismatkat ovat antaneet tilaisuuden perehtyä aiheeseen tarkemmin. Osallistujilta 
koottu palaute on ollut hyödynnettävissä yrittäjien oman toiminnan ideointiin ja kehittämiseen. 
Lisäksi antina on ollut kokemusten vaihtaminen toimijoiden välillä. Testimatkat ovat selvästi lisänneet 
osallistujien tietämystä alueesta ja sen liikunta- ja matkailutarjonnasta.  
 
Venäjälle tehtyjen tutustumismatkojen välillä tapahtunut kehitys oli nähtävillä: kaikissa 
hankekaupungeissa oli kunnostettu liikuntapaikkoja ja parannettu majoitus- ja muita palveluja. 
Selkeä ongelma molemmin puolin rajaa on edelleenkin yhteisen kielen puuttuminen. 
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Kielikoulutus onkin yksi keskeisistä osaamisen kehittämisen osa-alueista. Hankkeen aikana 
järjestettiin venäjänkielen koulutusta Suomessa ja englanninkielen kursseja Venäjällä. Alkeis- ja 
jatkokurssit oli suunnattu palvelualoilla toimiville yrittäjille ja työntekijöille. Kurssilaiset niin 
Suomessa kuin Venäjällä ovat saaneet työssään kielitaidostaan positiivisia kokemuksia ja palautetta.  
 
Sallassa järjestettiin laatukoulutusta venäläisille ja suomalaisille matkailualan toimijoille. 
Koulutuksessa käsiteltiin mm. asiakaspalvelun merkitystä Suomessa ja Venäjällä, kansainvälisen 
matkailutuotteen rakentamista ja venäläistä tapakulttuuria. Lisäksi venäläiset osallistujat tutustuivat 
erilaisten matkailuyritysten toimintaan rinnekeskuksessa sekä majoitus- ja ohjelmapalveluyrityksissä, 
joita esiteltiin mm. turvallisuuden, palveluiden ja aluesuunnittelun laatunäkökulmasta. 
 
 

2.4. Kulttuuri  
 
Hankealueella on runsaasti erilaisia kulttuuritapahtumia, joita ei tällä hetkellä markkinoida riittävästi. 
Itä-Lapin ja Etelä-Kuolan kesäesitteisiin koottiin tiedot alueen tärkeimmistä tapahtumista. 
Kiinnostusta ja osallistumisintoa erilaisiin tapahtumiin on, mutta pääpaino tässä hankkeessa on ollut 
urheilulla ja liikunnalla. Tapahtumia on ollut yhteensä viisi ja niissä on ollut mukana 64 henkilöä. Ne 
ovat 

- Kantalahden lumenveistostapahtuma vuosina 2013 ja 2014, mukana joukkueita Suomesta 
- Kemijärvi-päivä, mukana virallinen delegaatio sekä esiintyjiä Kantalahdesta 
- Ruska Swing –konsertti Kemijärvellä, mukana hankkeen ohjausryhmän jäseniä 
- Kemijärven Suomi-Venäjä –seuran Kulttuuri-isku Kantalahteen, yleisönä suomalaisia 

urheilijoita 
 

 
Hanke on tukenut toimintaa mahdollisuuksiensa mukaan, sillä osallistuminen kulttuuritapahtumiin 
on keino syventää tietämystä paikkakunnasta. Se antaa myös tilaisuuden saada tietoa erilaisista 
tapahtumista, joita maissa järjestetään, sekä samalla nähdä naapurimaan elämää ”pintaa 
syvemmältä” oltiinpa Suomessa tai Venäjällä.  
 
 

2.5. Investoinnit  
 
Hankkeen aikana kukin partneri laati suunnitelman toteutettavista investoinneista. Venäjällä 
investoinnit ovat kaupunkien omistuksessa. Toteutetut investoinnit ovat olleet isohkoja, kiinteitä 
hankintoja. Ne ovat olleet hyödyllisiä ja tulleet sekä koululaisten että aikuisväestön käyttöön. 
Suomessa kaikki hankinnat ovat olleet pienehköjä kokonaisuuksia, jotka on hankittu seurojen 
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aloitteesta. Osa niistä on tarkoitettu myös laajemmin kuntalaisten käyttöön. Suomessa 
investointeihin käytettiin noin 40 000 € ja Venäjällä noin 100 000 €. 
 
Suomessa tehdyt investoinnit ovat kuntien omaisuutta. Käytännössä tietty urheiluseura vastaa 
hankintojen säilytyksestä ja mahdollisesta lainaamisesta, seurat ovat nimenneet vastuuhenkilöt 
hoitamaan tehtävää. Hankinnat edistävät näin liikuntamahdollisuuksia ja -palveluja paikallisesti. 
Investointeja ovat myös muualta tulevien seurojen käytettävissä esimerkiksi harjoitteluleireillä. 
Suomen investoinneista laadittu yhteystietolista on saatavilla mm. Kemijärven kaupungin ja Sallan 
kunnan liikuntasihteereiltä.  
 
Toteutuneet investoinnit 
 
Kirovsk 
- Urheilukoulu nro 2:n lattian uusiminen sekä harjoitteluvälineitä 
 
Polarnye Zori  
- Urheilustadionille asennetut ympärivuotisesti käytettävät kuntoilutelineet  
 
Kantalahti 
- Liikuntahallin pihalle asennetut ympärivuotisesti käytettävät kuntoilutelineet sekä harjoittelu-
välineitä 
 
 

 
Salla 
- Koripallotelineet Sallatunturin koululle 
- GPS-navigaattorit ja kesä- ja talviliikkumiseen sopiva reitistö Sallatunturin maastossa 
- Alge Timing –ajanottolaitteet ja liikuteltava näyttö 
- Koripallon harjoitusvälineet 
-Pujottelukepit, sisäharjoitteluvälineet laskettelijoille ja  videokamera rinneharjoittelun 
tallentamiseen 
- Sisäharjoitteluvälineet laskettelijoille 
 
Kemijärvi 
- Suunnistuskartat 
- Kajakki 
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- Jalkapallon harjoitusvälineet  
- Käsipainot ja kahvakuulat  
- Koripallon harjoitusvälineet 
- Jääkiekon harjoitteluvälineet 
- Luistimien teroitus- ja muotoilulaite 
- Yukigassen pelaajien ja tuomareiden kypärät, lumipallojen tekokoneet ja kentän lasikuituvallit 
- Radiopuhelimet, laskettelun rinnetyövälineet 
 
- Tapahtumateltta ja lämmittimet, Kemijärvi ja Salla 
 
Kaikki hanketoimijat ovat yksimielisiä siitä, että toteutetut investoinnit ovat tärkeitä ja hyödyllisiä 
seuroille ja urheilukouluille sekä Suomessa että Venäjällä.  
 

 
 

2.6. Viestintä ja muu yhteistyö 
 
Tiedottamisessa hyödynnettiin paljon internetin välityksellä toteutettua uutisointia. Hankkeella on 
oma Facebook-sivusto, jota on päivitetty säännöllisesti suomen, englannin ja venäjän kielillä. Koti-
Lappi -lehdessä on julkaistu Projektori-sivuja, jossa on esitelty hankkeen toimenpiteitä ja tapahtumia, 
lisäksi on uutisoitu yksittäisiä tiedotteita tapahtumista. Venäjällä hankkeesta on tiedotettu aktiivisesti 
Murmanskin alueen paikallistelevisiossa, hankekaupunkien radiolähetyksissä, lehdissä ja internet-
sivustoilla. 
 
KolaSport- ja Sallagate –hanke ovat tehneet tiivistä yhteistyötä niiden toimenpiteiden osalta, jotka 
sisältyvät molempiin hankkeisiin. Tätä kautta on vältetty päällekkäisten työtehtävät ja on voitu 
tehokkaasti edistää toimenpiteiden toteutumista laajemmin Etelä-Kuolan ja Itä-Lapin alueella. 
 
Urheilu- ja matkailutoimijoiden verkoston lisäksi myös julkishallinnon edustajat (sivistys- ja 
liikuntatoimi sekä elinkeinopuoli) ovat rakentaneet omaa yhteistyöverkostoaan erilaisissa 
tapaamisissa ja matkoilla, joissa mukana on ollut kaikkiaan 152 osallistujaa. Uusi avaus ja samalla 
odottamaton yhteistyötulos oli Kantalahden koulu nro 10 esitys yhteistyöhankkeesta ”Urheilu ei 
tunne rajoja”. Koulun liikunnanopettajat tutustuivat Sallan ja Kemijärven kouluihin ja opettajiin sekä 
kuntien liikuntapaikkoihin.  Tarkoituksena oli pohjustaa syksyllä 2014 alkavaksi suunniteltua 
liikunnanopettajien ja koululaisten lähialueyhteistyötä. Koulut allekirjoittavat yhteistyösopimuksen 
lukuvuodelle 2014 – 2015. 
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Useiden vuosien ajan alueella on ollut toiveena aloittaa maiden toimittajien välinen yhteistyö. Tämä 
yhteistyö päästiin käynnistämään vuonna 2012 hankkeen aloitteesta. Itä-Lapin paikallislehti Koti-
Lappi aloitti yhteistyön Vesti Kandalakshan kanssa. Toiminta laajeni kirovskilaiseen Dvazhdy Dva –
lehteen ja viimevaiheessa yhteistyöhön tuli mukaan myös Komsomolskaja Pravda –lehti, jonka levikki 
kattaa lähes koko Murmanskin alueen.  
 
Toiminnan tavoitteena on alueiden välinen tiedonvälitys ajankohtaisista tapahtumista. Suomalaisilta 
yrittäjiltä on saatu positiivista palautetta mahdollisuudesta markkinoida omia tuotteita ja palveluja 
suoraan potentiaalisille asiakkaille Venäjällä.  
 
 

3. Tulosten arviointi  
 
Mitä pidemmälle hanke on edennyt, sitä luontevampaa yhteistyö hanketoimijoiden kesken on ollut. 
Tapaamisia ja tapahtumia on takana kosolti; paljon on saatu aikaan mutta vielä jää tehtävää 
tulevaisuudessakin. Takana on monia hankalia, mutta myös onnistumisen hetkiä, mutta niistä on 
selvitty. Kahden erilaisen kulttuurin kohtaaminen on oiva tilaisuus oppia uutta toisesta ja itsestä. 
Näin kasvavat osaajat molemmin puolin rajaa! 
 
 

3.1. Haasteet 
 
On tärkeää luoda pohja, jolle yhteistyö ja luottamus voidaan rakentaa. Hankkeen käynnistysvaihe 
vaati aikaa, useita palavereita ja tutustumista. Toimenpiteiden toteuttaminen edellytti odotusten, 
toiveiden ja tavoitteiden määrittelyä. Yhteydenpito hanketoimijoiden välillä toteutui pääasiassa 
Suomen venäjäntaitoisen projektihenkilöstön kautta. Yhteisen kielen puuttuminen on hidaste, 
vaikkakaan ei este asioiden hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Urheilu ja kulttuuri ovat kansainvälisiä 
ilmiöitä, joita ymmärtävät harrastajat yli rajojen. Ensiavun akuuttiin käännösongelmaan voi löytää 
internetin ilmaisista käännösohjelmista. Yhteisen kielen puuttuminen tulee jatkossakin olemaan 
haaste yhteistyölle, joskin kasvamassa oleva nuori sukupolvi käyttää englantia jo rohkeammin.  
 
Murmanskin alueen matkailukohteista ei ole vielä tänä päivänäkään riittävästi tietoa englannin ja 
suomen kielellä. KolaSport-hankkeessa Kantalahti, Poljarnye Zori ja Kirovsk ovat painattaneet 
erikielisiä palveluesitteitä.  Kaupunkien virallisilla internet-sivustoilla tulisi olla matkailijaa palvelevat 
perustiedot vähintään englanniksi, mutta valitettavasti tämä ei vielä hankeaikana ole toteutunut.  
 
Venäjän hankekoordinaattoreiden työskentely oman työnsä ohella on selkeästi lisännyt yksittäisen 
henkilön työtaakkaa, koska he tekevät vakituiseen työhönsä liittyen paljon illoille ja viikonlopuille 
ajoittuvia tehtäviä. Muutokset lainsäädännössä, työkiireet ja loma-ajat vaikuttivat hankkeen 
raportoinnin viivästymiseen. Hanketyöntekijöiden työmäärään ja aikatauluun liittyviä ongelmia 
ratkaistiin palkkaamalla hankesihteerit jokaiseen kaupunkiin.  
 
 

3.2. Onnistumiset 
 
Hankkeen onnistumisiin voidaan kirjata pohjatyö yhteisen Venäjän ja Suomen Lappi- brändin 
markkinoimiseksi, osittain yhteisen esitemateriaalin valmistuminen ja Venäjän partnerikaupunkien 
palvelukartat eri kieliversioina. Aineisto edistää hankealueen matkailumarkkinointia. Yhteistyö Salla 
Gate –hankkeen kanssa mahdollisti laajan ja kattavan markkinoinnin. Matkanjärjestäjävierailut ovat 
oiva keino tehdä aluetta tunnetuksi: Itä-Lapin kierroksella venäläiset matkanjärjestäjät saivat uutta ja 
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ajankohtaista tietoa kohteiden palveluista ja loivat kontakteja alueen yrittäjiin. Konkreettisena 
tuloksena he ovat tuoneet matkailijaryhmiä kohteisiin. 
 
Hanketapahtumissa rajan yli liikkui ihmisiä, jotka eivät muutoin ehkä olisi koskaan vierailleet 
naapurimaassa. Tutustuminen uuteen maahan ja kulttuuriin on avartanut monen kävijän mielikuvaa 
lähialueesta. Monelle lapselle hankittiin ensimmäinen passi ja kisamatka oli ensimmäinen matka 
ulkomaille. Vierailut puolin ja toisin saivat osallistujat näkemään selvemmin myös oman alueensa 
mahdollisuudet ja kehittämiskohteet. Osaamisen lisääntyminen yhdistettynä selkeisiin tavoitteisiin 
motivoi kehittämiseen. Venäjän ja englannin kursseilta saatu hyöty on lisännyt motivaatiota jatkaa 
kielenopiskelua. 
 
Matkoilla ja tapahtumissa syntyvät ystävyyssuhteet ovat positiivisia tuloksia, joita ei rahalla voi 
mitata. Ne opettavat tuntemaan uutta kulttuuria, kasvattavat kansainvälisyyteen ja vähentävät 
ennakkoluuloja. Merkittävä tekijä on, että urheilutapahtumat lisäävät tarjolla olevien palvelujen 
käyttöä paikallisesti. Ne myös edistävät matkailua kohteisiin. Hankkeessa opittujen käytäntöjen 
pohjalta seuratoimijat voivat järjestää harjoittelu- ja kisamatkansa omin avuin. 
 
 

4. Johtopäätökset 
 

Rajanylitystilastoissa Sallassa on tehty vuosittain uusia ennätyksiä. Ylitysten määrä Sallassa on 
kasvanut seuraavasti: 2011 – 162 647; 2012 – 221 933 ja 2013 – 253 686. Ylittäjistä enemmistö on 
venäläisiä: heidän määränsä v. 2013 on runsas 68 % ja suomalaisten osuus lähes 30 %. Ennusteena 
on, että määrät tulevat kasvamaan edelleen varsinkin viisumivapauden tultua voimaan 
vuosikymmenen lopulla, mutta tilanne voi yllättäen myös muuttua kuten Ukrainan tapahtumat ovat 
hankkeen loppuvaiheessa osoittaneet. Viimeisen hankevuoden aikana matkailijamäärät ovat olleet 
laskussa ruplan arvon heikkenemisen vuoksi. 
 
Sallan matkailutilastojen mukaan matkailijamäärät ovat useiden peräkkäisten kasvuvuosien jälkeen 
hienoisessa laskussa. Kokonaismäärä v. 2013 oli 94 358 matkailijaa. Venäläismatkailijoiden määrä 
Sallatunturilla oli huipussaan - lähes 8500 matkailijaa. KolaSport-hankkeessa rajanylityksiä on 
kertynyt 3164. Ylityksissä venäläisten osuus on ollut yhteensä 1994 eli 63 % ja suomalaisten 1170 eli 
lähes 37 %. Luku vastaa rajan tilastointia, jonka mukaan venäläisten osuus rajanylityksissä on suurin. 
On todennäköistä, että Venäjän taloudellisesta tilanteesta huolimatta lähialuematkailu jatkuu, ellei 
yhteiskunnassa tapahdu dramaattista muutosta huonompaan. Toisaalta, samasta syystä 
suomalaisten matkustaminen Venäjälle on edullista, joten se voi olla vetovoimatekijä Venäjän 
matkailussa.  
 
Hanketoimet ovat osaltaan vilkastuttaneet Itä-Lapin ja Etelä-Kuolan kaupunkien talouselämää. 
Varovaisesti arvioiden on käytetty rahaa erilaisten palvelujen ja tavaroiden ostoon runsaat 302 000 
euroa, joista suomalaiset Venäjällä runsaat 122 850 euroa ja venäläiset Suomessa 179 000 euroa. 
Jatkossa voi odottaa, että liikuntamatkailuun liittyvän tiedon ja osaamisen karttuminen, joka jää 
urheilu- ja matkailutoimijoiden henkiseksi pääomaksi hankkeen päätyttyä, kasvattaa vähitellen 
matkailijamääriä sekä matkailutuloja molemmin puolin rajaa.   
 
Kaikissa hanketapahtumissa on ollut mukana 2750 henkilöä, joista 924 eli 34 % on ollut lapsia tai 
nuoria. Osallistujien suuri määrä ja erityisesti lasten ja nuorten runsas osallistuminen tapahtumiin 
kertoo siitä, että arjen yhteistyölle on tarvetta. Matkailu on yksi parhaimmista tavoista opetella 
tuntemaan naapurimaata ja sen elämää.  
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Eräs tavoitelluista tuloksista oli muodostaa yhteistyö- ja asiantuntijaverkostoja. Aiemmissa 
lähialuehankkeissa pääosassa ovat usein olleet virkamiehet ja yrittäjät. KolaSport-hankkeessa 
urheilutoimijat pääsivät ensimmäistä kertaa luomaan omaa keskinäistä verkostoaan. Osa 
urheiluväestä jatkaa aloitettua yhteistyötä, vaikka edelleenkin kieli muodostaa ison kynnyksen 
tapahtumien järjestelyissä. Myös taloudellisten resurssien puute voi vähentää osallistumista 
urheilutapahtumiin puolin ja toisin.  
 
Tapahtumista eniten järjestettiin urheilutapahtumia, joihin osallistui lähes 1800 henkilöä. Kieli- ja 
laatukoulutuksissa oli mukana lähes 200 henkilöä. Tarvetta erityisesti asiakaspalvelu- ja 
turvallisuuskoulutukseen on edelleenkin.  
 

 
 

Esitemateriaalit ja kielitaito ovat tärkeitä tukielementtejä matkailun edistämisessä. Englannin- ja 
suomenkielisen aineiston saatavuus edistää matkailua Suomesta Venäjälle. Matkailumarkkinoinnin 
suuntaaminen myös uusille lähtöalueille on tärkeää ja kannattavaa. 
 
Liikuntamatkailun kehittämisessä on päästy vasta alkuvaiheeseen, joten tarvetta jatkotyölle on niin 
Suomessa kuin Venäjällä. Etelä-Kuolan ja Itä-Lapin alueella on hyvät edellytykset kehittää 
liikuntamatkailua. Eri toimijoiden yhteistyöllä voidaan luoda matkailun ympärivuotisuutta tukevia 
tuotteita ja lisäksi erilaiset tapahtumat lisäävät alueen kiinnostavuutta matkakohteena. Kehittäminen 
edellyttää toimijoilta yhtenevää näkemystä yhteistyön hyödyistä alueelle ja kaikille mukana oleville 
yksittäisille toimijoille. 


