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Suomalaista maaseutua kehitetään paikallisesti, mutta ei paikallaan. Haasteet kiirehtivät paikallisten kehittämisstrategioiden edellä ja oikeiden muutosten tekemiseen 

tarvitaan uusia aloituslankoja. Maaseudun kehittämiseen tarttuva alueellinen innovaatioleiri konkretisoi ja tuo uusia toimenpiteitä alueellisten strategioiden toteutumiseen.

 Maaseutuverkostoyksikkö päätti testata alueellisia innovaatioleirejä maaseu-

dun kehittämisen välineenä vuosina 2013 ja 2014. Innovaatioleirien tavoitteena 

on tuottaa ja nostaa esiin uusia innovaatioita alueellisten tai paikallisten 

kehittämisstrategioiden mukaisesti sekä parantaa ja luoda uusia malleja 

yhteistyölle alueellisten asiantuntijatahojen, kehittäjien ja yrittäjien kesken. 

Lisäksi innovaatioleireillä halutaan osoittaa maaseudun vahvuudet uusien 

innovaatioiden syntymisessä, markkinoida maaseudun kehittämisohjelmien 

mahdollisuuksia innovaatioiden kehittämisessä ja olla kokonaisvaltainen op-

pimisprosessi, jossa jalostetaan alueellisten innovaatioleirien toimintamallia. 

Innovaatioleiri laajentaa maaseudun kehittämisen työkalupakkia esittelemällä 

uudenlaisia työskentelytapoja ja yksittäisiä menetelmiä.

 Vuonna 2013 toteutettiin viisi alueellista innovaatioleiriä. Käsillä oleva kerto-

mus koostaa yhteen leirien alueellisten järjestäjien, osallistujien, sparraajien ja 

tuomareiden näkemyksiä leirien vaikuttavuudesta ja onnistumisesta erityisesti 

alueellisen yhteistyön ja ideoiden kehittämisen näkökulmasta. Kertomus esit-

telee viisi leiriä ja niillä syntyneitä ideoita. Lisäksi arvioidaan kokonaisuutena 

leirejä maaseudun kehittämisen välineenä. Kertomus perustuu aineistoon, joka 

kerättiin sähköisellä kyselyllä ja asiantuntijahaastatteluilla maalis-huhtikuussa 

2014.

 Päivi Kujala Tommi Ranta 

 Maaseutuverkostoyksikkö MDI

KAINUU JA POHJOIS-POHJANMAA 
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Innovaatioleiri on intensiivisen kehittämisen alkuräjähdys, joka kokoaa yhteen alueen maaseudun kehittämisestä innostuneet ihmiset. Innostus pulppuaa leiritunnelmasta 

ja siitä, kun kerrankin saadaan kehittää jotakin käytännöllistä. Jotta leirihenki ja ideat saavat siivet, leirin tulee liittyä osaksi uutta, asukas- ja tekijälähtöistä maaseudun 

kehittämistä.

TIIVIS. 
Innovaatioleiri voidaan toteuttaa joko tiiviinä, 

liiketoimintaan tähtäävänä puristuksena tai 

avoimena, uusien mahdollisuuksien kartoittamis-

istuntona. Intensiiviset kolme päivää ja leirimuo-

toinen ajattelu potkaisevat ideat hyvään alkuun 

vain, jos ideoista otetaan kiinni leirin jälkeen (ks. 

luku: Satsaa näihin!).

AJOLÄHTÖ. 
Leiri on mainio lähtölaukaus kehittämiselle – pe-

säpallotermein ajolähtö ilman paloja. Leiri antaa 

hyvän lähdön käytännön kehittämistoimiin. 

Esimerkiksi Mummola-hanketta oli helppo lähteä 

työstämään vauhdikkaasti edenneen leirityön 

jälkeen.

IHMISET. 
Leiri syntyy ihmisistä. Lapin leirillä jopa väitettiin, 

että leirillä syntyy uusia ihmisiä. Ihmisten valinta 

leirille on tärkeää ja se tulee aloittaa ajoissa. 

Valinnassa tulee kiinnittää huomiota heterogee-

nisyyteen, innovatiivisuuteen ja uskaltavuuteen. 

Nuoria, tulevaisuuden toimijoita on tärkeä 

ottaa mukaan jo suunnitteluvaiheeseen. Nuoria 

voidaan houkutella mukaan esimerkiksi oppilai-

tosyhteistyön (ammattikorkeakoulut ja lukiot) ja 

opintopisteiden kautta. Nuoria pidetään tärkeänä 

osallistujaryhmänä, sillä kuten eräs Kainuun ja 

Pohjois-Pohjanmaan leiriläinen sanoi, ”leirillä 

syntyy pitkän aikavälin kehitysideoita ja niiden, 

joita tulokset koskevat, tulee olla paikalla.”

LIIMA. 
Yhtenä innovaatioleirin tavoitteena on koota 

yhteen alueen maaseudun kehittäjiä. Tässä 

tavoitteessa kaikki leirit onnistuivat sekä järjes-

täjätahojen että monipuolisen osallistujajoukon 

näkökulmasta.



INNOSTUS. 
Innostus kumpuaa sekä ihmisistä että halusta 

tehdä asiat hiukan eri tavalla. Osa leirille osallis-

tuvista ihmisistä on lähtökohtaisesti jäykempiä ja 

osa vähemmän byrokraattisia, mutta leirillä kaikki 

on mahdollista. Innostuminen lähtee käyntiin 

ensimmäisenä päivänä ja huipentuu kohti leirin 

lopetusta kolmantena päivänä. Leiri-innostus 

ei kuitenkaan laannu heti, vaan useat ideat ja 

leirihenki eli hyvät muistot kolmipäiväisestä in-

novaatioleiristä jäävät elämään. Erityisen järisyt-

tävää on se, miten ihmiset, jotka eivät edes olleet 

leirillä, innostuvat leiri-ideoista ja jopa kadehtivat 

leiri-innostusta.

KONKRETIA. 
Leiri synnytti pidemmällä tähtäimellä uudenlaista 

ajattelua paikallisissa ja alueellisissa kehittämis-

strategioissa. Leiri konkretisoi ja toi uusia toimen-

piteitä strategioiden toteutumiseen. Ideoihin 

tarttuminen toi tunnistettuihin haasteisiin uutta 

potkua.

TUNNE. 
Leiri jättää jäljen. Innovaatioleirillä saa ajatella 

vapaasti kolme päivää, kaukana omasta normaa-

lista työympäristöstä. Kolme päivää leiriolosuh-

teissa vanhojen ja uusien tuttujen kanssa on sekä 

rankkaa että antoisaa. Uudessa ympäristössä, 

useimmilla leireillä luonnon keskellä, maaseu-

dulla, tuttujenkin ihmisten kanssa voi irrottautua 

uristaan.

LEIRI OSANA JATKUMOA.  
Innovaatioleiri voidaan nähdä myös osana 

kehittämisen jatkumoa. Kriittisimmin sanottuna 

yksi leiri itsessään ei vielä kesää tee. Vaikka isoa 

kuvaa ei yhdellä leirillä muuteta, ideat kasvavat 

hiljaisten signaalien maaperästä. Maaseutuver-

kostoyksiköllä ja muilla maaseudun kehittäjillä 

on mahdollisuus viedä leirillä kehitettyjä ideoita 

eteenpäin. Leirillä syttynyttä innostuksen ki-

pinää, toisensa löytäneiden ihmisen porukkaa, 

kehittämisdraivia ja tekemisen tahtoa olisi silkkaa 

hulluutta jättää hyödyntämättä.

JYVÄT JA AKANAT
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Leirit valitaan 
22.2.2013

Kick off 
-tilaisuus 
15.5.2013

Aluesparraus-
tilaisuudet 

2–3 kk ennen leiriä

SummaSemma 
3.12.2013

Kainuu ja 
Pohjois-

Pohjanmaa 
15.–17.8.2013

Forssan seutu 
 11.–13.9.2013

Lappi 
17.–19.9.2013

Keski- ja 
Pohjois-Karjala 

22.–24.10.2013

Kaakkois-
Suomi 

19.–21.11.2013
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”Leiri on lukkojen 
ja ajatussolmujen 

aukaisija, alkutuuppari 
ja aloitusten tekijä.”

”Se, että oltiin 
työajan ulkopuolella 
luonnossa, vaikuttaa 

vieläkin.”
”Ihmiset pystyvät 

irrottautumaan 
arkirutiinistaan 

hetkeksi.”
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TASO KANSALLINEN ALUEELLINEN / PAIKALLINEN KONSULTTI

NIMI
Maaseutuverkostoyksikkö  

maa- ja metsätalousministeriöstä

Alueelliset kehittäjät 
(Leader-toimintaryhmät, 

korkeakoulut, kehitysyhtiöt, 
neuvonta- ja rahoitusorganisaatiot)

MDI

ROOLI

Valitsee alueet, joilla leirit pidetään, valitsee 
konsultit, perusrahoitus  

(budjetti noin 30 000€ / leiri),  
arvioi ryhmien työskentelyä leirillä

Tuo esiin paikalliset tarpeet, määrittelee 
teemat,  

rekrytoi osallistujat, vieraat sekä median, 
hoitaa leirin käytännön järjestelyt

Fasilitointi,  
leirin järjestäminen 

(ryhmien ohjaus, 
metodit)
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Usein leiri on alueellisesti ensimmäinen tai ainakin suurin yhdessä järjestetty tapahtuma, joka vaatii onnistuakseen yhteistyötä, oikeiden ihmisten valintaa oikeisiin tehtä-

viin, teemojen rajaamista ja leirihenkeä. Seuraavassa esitellään muutamia oppeja ja oivalluksia leirin järjestämisessä.

YHTEISPELI. Leirin järjestäminen yhdessä 

konkretisoi yhteistyötä – yhteinen tekeminen kiteytyy 

leirin käytännön järjestämiseen, teemojen rajaami-

seen, osallistujien ja muiden asiantuntijoiden kutsu-

miseen sekä viestintään. Se kokoaa yhteen eri tahot 

ja toimijat sekä erilaiset kehittäjät eri puolilta aluetta. 

Hakuvaiheessa osa vuoden 2013 leireistä haettiin 

tarkoituksellisesti kahden maakunnan leirinä. Alueilla 

oli aikaisemmin tehty yhteistyötä, joka haluttiin nyt 

laajentaa oman maakunnan ulkopuolelle. Osa alueelli-

sista järjestäjistä oli kokeneita leiri-isäntiä tai -emäntiä 

ja osa järjesti suurta tapahtumaa ensimmäistä kertaa. 

Leirin järjestäminen yhdessä oli innostavaa vaikkakin 

paljon työtä vaativaa.  Raskaaksi järjestelyt kävivät 

erityisesti silloin kun vastuut järjestämisestä jäivät 

muutaman henkilön harteille.

KEHYKSET TEEMALLE. Leirin aikana 

on mahdollista käsitellä pienryhmissä viittä teemaa. 

Työskentelyä helpottaa, kun teemat ovat riittävän tar-

kasti rajattuja. Etukäteen onkin syytä piirtää teemoille 

selkeät kehykset – mitä tässä teemassa halutaan saada 

aikaan, mitä halutaan ratkaista, mitä asioita kyseiseen 

teemaan liittyy, mitä ei leirillä haluta käsitellä. Teemat 

tulee rajata tarpeeksi hyvin, jotta ideoilla on mahdol-

lisuus saada konkreettista hahmoa kolmen päivän 

aikana.

LEIRITIIMIT KOKOON. Leiriläisten 

rekrytoinnissa on tärkeää ryhmän heterogeenisyys 

ja se, että jokaisella on mahdollisuus osallistua työs-

kentelyyn koko leirin ajan. Leiriläisten rekrytointi 

kannattaa aloittaa ajoissa. Teemojen kehittäjiksi 

tarvitaan substanssiosaajia, mutta myös out of the 

box -ajattelijoita ja pelle pelottomia. Ihanteellisessa 

innovaatioleiriryhmässä on nuoria ja kokeneita, 

miehiä ja naisia, yrittäjiä, tutkijoita, kehittäjiä ja opis-

kelijoita, innostujia ja rakentavia kriitikkoja, tekijöitä ja 

pohdiskelijoita. Ryhmälle voisi luoda mahdollisuuden 

tutustua toisiinsa ja leiri-ideaan etukäteen esimerkiksi 

verkossa. Tällä tavalla leirityöskentely voisi saada len-

nokkaamman lähdön ja leirin aikana voisi päästä idean 

jalostamisessa todella pitkälle.

OLOSUHTEET. Koska luovuus elää ajassa 

ja vapaudessa, leirin onnistuminen vaatii aikaa ja 

leirimäisiä olosuhteita. Leiriympäristö mahdollistaa 

irrottautumisen omista rooleista ja perinteisestä suh-

tautumisesta asioihin. Vapaan ja luovan mielentilan 

syntyä voidaan tukea esimerkiksi luontoympäristöllä 

ja leirihenkisellä ruualla. Puitteiden ei tarvitse olla 

luksusta, mutta siisti ja asiallinen ympäristö ja mahdol-

lisuus levätä rauhassa auttavat jaksamaan leirin läpi. 

Lisäksi on tärkeää, että olosuhteet ovat tasapuoliset 

eri ryhmille. Virikevierailu ja leirin ohjelma tukevat 

ideointia ja antavat leiriläisille tilaisuuden hengähtää 

intensiivisestä leirityöstä.
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KAINUU JA POHJOIS-POHJANMAA
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen 
innovaatioleiri järjestettiin Kajaanissa 
15.–17.8.2013. Leirin suunnittelusta ja 
toteutuksesta vastasivat Kainuun Nuotta 
ry, Pohjois-Pohjanmaan kylät ry, Oulun 
yliopisto ja Aikopa, ProAgria Kainuu ja 
ProAgria Oulu, ProAgria keskusten liit-
to, Kainuun ja Oulun 4H-piirit ja MMM 
maaseutuverkostoyksikkö. Leirillä asian-
tuntijasparraajina ja tuomareina toimivat 
Benjamin Heikkinen maaseutuverkostoyk-
siköstä, Markku Koski Sievistä, Tarja Luk-
kari Kajaanin yliopistokeskuksesta ja Pent-
ti Meriläinen ProAgria keskusten liitosta. 

Leirin tavoitteena oli löytää uusia näkö-
kulmia maaseudun kehittämiseen viidessä 
eri teemassa. Leirille oman ainutlaatuisen 
vivahteensa toi myös Sopen tupaa ympä-
röivä luonto.

 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan leirin 
suolana oli kahden maakunnan toimiva 
yhteistyö. Leirin kunnianhimoisena läpi-
leikkaavana teemana ollut maaseudun 
kehittämisen kehittäminen synnytti sivu-
virtoina paljon uudenlaista maaseudun 
kehittämisajattelua. Osallistujat kertoivat 
palautteessaan saaneensa leirin aikana 

kehitetyistä ideoista virikkeitä ja virtaa 
omaan työhönsä. Leirin jälkeen oli ollut 
helppo ottaa yhteyttä ja jatkaa kehittämis-
tä uusien tuttavuuksien kanssa. Leiriläiset 
kokivat, että leiri toi tullessaan myös an-
noksen positiivisuutta alueelle. Järjestä-
jien keskuudessa on herännyt ajatus uu-
desta leiristä ja sellaista jo valmistellaan. 
Konkreettinen leirihyöty saatiin myös siitä, 
että leirillä kehitetty NYVI-bussi-idea on 
poikinut nuorten yrittäjyysverkostohank-
keen, jonka esiselvitysvaiheeseen on haet-
tu rahoitusta ESR:sta.

LE
IR

I

Leirin teemat olivat:

1. YRITTÄJYYS: NEUVONTA JA KOULUTUSPALVELUT. Teeman työstössä syttyi kipinä ottaa valta kyläläisille ja luotsata kylät kohti isompaa 
omavaraisuutta. Valta kyläläisille -mallissa palvelut tuotetaan vauvasta vaariin yrittäjien, kunnan ja yhdistysten yhteistyöllä.  

2. YHTEISÖTALOUS JA YHTEISÖLLINEN YRITTÄJYYS. Teemassa oltiin ajan hermolla kehittämällä osuuskuntayrittäjyyteen mobiilisovellusta 
nimeltä Point Share App. Sovelluksen avulla vapaaehtoistyö ja palvelujen vaihdanta muuntuu pisteiksi. Pisteitä voi käyttää vaihdon välineenä 
aikapankin tavoin, mutta pisteillä pystyy myös todentamaan perehtyneisyyttä, osaamista – kerryttää työkokemusta ja referenssejä.

3. VERKOSTOITUMINEN JA YHTEISTYÖ. Teemassa kehitettiin verkostoitumisen työkaluksi oppimisen VerkkoFestarit (VF). VF kerää aktiiviset 
tekijät ja kehittäjät yhteen aitoon vuorovaikutteiseen festivaaliin, kontekstiin, joka ei jätä ketään osallistujaa kylmäksi.

4. PALVELUJEN SAAVUTETTAVUUS NYT JA TULEVAISUUDESSA. Teemassa haettiin uudenlaista toimintakonseptia inspiroitumalla vanhasta 
ja vahvasta kinkerikulttuurista. Ryhmä innovoi maaseudun palvelut uuteen muottiin kinkeripiiritoimintaa mallintaen. Maaseudun tulevaisuuden 
pelastava Kinkeripiiri tuottaa palvelut yhteisöllisesti kansalaispalkalla.

5. NUORET TULEVAISUUDEN TOIMIJOINA. Teemassa suunniteltiin toteutusta vaille valmiiksi NYVI (= nuoret yrittäjät verkostoituvat innovoiden) 
bussin ja -verkoston, joka tuo yrityspalveluita harvaan asutuille seuduille ja luo verkostoja nuorten yrittäjien välillä ympäri Suomen.
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OPIT JA OIVALLUKSET

FORSSAN SEUTU
Forssan seudun innovaatioleiri järjestettiin 
Mustialan perinteikkäässä oppilaitosmil-
jöössä Tammelassa 11.–13.9.2013. Leirin 
järjestäjätahot olivat HAMK, Suomen 
Keksijäin Keskusliitto, Faktia Koulutus Oy, 
Lounaplussa Ry, Forssan Seudun Kehittä-
miskeskus Oy, Forssan kaupunki, Jokiois-
ten kunta, Tammelan kunta, Ypäjän kunta, 
Humppilan kunta ja MMM maaseutuver-
kostoyksikkö. Leirillä asiantuntijasparraa-
jina ja tuomareina toimivat Antti Aaltonen 
Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:sta, 
Eino Jokinen Hämeen ELY-keskuksesta 
ja Maunu Korpela Suomen Keksijäin Kes-

kusliitto KEKE ry:stä sekä Päivi Kujala 
maaseutuverkostoyksiköstä. Leirillä työs-
tettiin innovaatioaihioita, jotka valittiin 
Järkivihreän ideakilpailun, SENSE-liikeide-
akilpailun ja Keksijän Kehä -tapahtuman 
ideasaaliin sekä muiden kesän 2013 aikana 
esille nousseiden ideoiden joukosta. Leirin 
tarkoituksena oli jalostaa uusia toiminta-
malleja ja liiketoimintaa Forssan seudulle. 

 Forssan leirin ideat synnyttivät uusia 
toimintamalleja, konsepteja, joita voidaan 
kokeilujen kautta kehittää eteenpäin. Osa 
ideoista onkin saanut kasvualustaa paikal-

listen Leader -toimintaryhmien hankkeissa. 
Poistotekstiili-idean jatkojalostamista on 
tehty HAMK:n Poistari-hankkeessa. Vaikka 
leirin aikana jalostetuista ideoista ei ole 
vielä syntynyt liiketoimintaa, isoa hyötyä 
nähtiin siitä, että leirin aikana ideoita pys-
tyttiin kehittämään eteenpäin nopeammin 
ja monialaisemmin kuin muuten olisi ollut 
mahdollista.

LE
IR

I

Leiriläiset työskentelivät neljässä ryhmässä:

1. HIRSSI. Ryhmän kunnianhimoisena tavoitteena oli rakentaa malli, jolla terveellinen, gluteiiniton muinaissuomalainen viljelykasvi voidaan palauttaa 
Suomen pelloille tuottamaan uutta liiketoimintaa niin tiloille kuin elintarviketuotantoonkin. Ryhmä teki liiketoimintasuunnitelman leipomotuote 
hirssipiirakasta raaka-ainetuotantoon saakka. ”Rakkaudesta hirssiin!” kuului ryhmän tunnuslause.

2. KOULUJEN YLIJÄÄMÄRUOKA. Ryhmä suunnitteli ylijäämäruuan hyödyntämiseksi Ruokarinkula -toimintakonseptin, joka fiksujen logististen ja 
pakkausteknisten ratkaisujen avulla tuo ylijäämäruuan turvallisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kuluttajien ulottuville.  

3. POISTOTEKSTIILIT. Ryhmässä työstettiin jo hankkeenkin kautta aloitettua teemaa tehdä poistotekstiileistä bisnestä. Tiimi onnistui pääsemään 
sellaisen tuotteen jäljille, että rakennusteollisuuden kiinnostus heräsi. Idea kantoi niin pitkälle, että jo leirin aikana oli pakko puhua jo tuoteidean 
suojaamisesta.

4. HYVINVOINTIPALVELU. Ryhmässä kehitettiin diabeetikoille suunnattua personoitua ja kokonaisvaltaista yksityistä palvelu- ja liiketoimintakonseptia. 
Ryhmä eteni liiketoimintasuunnitelmassa niin pitkälle, että yrittäjäksi aikova sai sopia alustavia rahoitusneuvotteluja jo leirin aikana.
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Tämä luku esittelee leirikokemusten kautta saatuja käytännön vinkkejä, eli niitä yksityiskohtia ja kokonaisuuksia, joista onnistunut leiri koostuu. Nappaa vinkeistä kiinni!

PANOSTA VIESTINTÄÄN.   
Viestinnän suunnitelmallisuutta ja leirin vaikuttavuutta lisäävät viestintävas-

tuiden jakaminen selkeästi ja tulosten saattaminen mahdollisimman laajaan 

tietoisuuteen. Lyhyemmät viestit useammin lähetettyinä kertovat sekä sisään 

että ulospäin, että leirin ympärillä on kuhinaa. Leirin markkinointi on aloitettava 

ajoissa, jotta sekä osallistujat että yleisö ovat tietoisia leiristä. Ennen leiriä selkeä 

viestintä houkuttelee ja sitouttaa ihmisiä mukaan. Muista myös viestintä leirin 

aikana ja leirin jälkeen. Hyödynnä leirin kutsuvierastilaisuus täysimittaisesti. 

Kutsu paikalle paikallisia ihmisiä, jotka voisivat auttaa ideoiden eteenpäin vie-

misessä. Innostuta leiristä kunnanjohtajat, virkamiehet ja rahoittajat. Houkutte-

le kutsuvierastilaisuuteen myös media paikalle! 

KUTSU KANSSAKEHITTÄJÄT MUKAAN.  
Leirille voi osallistua monessa roolissa. Ideamyrskyttelyä kirittämään voidaan 

kutsua ulkopuolisia sparraajia. Sparraajat voivat heittäytyä leiritunnelmaan 

esimerkiksi päivän ajaksi. Sparraajien rooli on haastaa ja auttaa ryhmän ideaa 

kehittymään. Heitä voidaan hyödyntää myös lyhyiden innostavien alustusten 

pitäjinä. Satsaa sparraajien valinnassa määrän sijaan laatuun – parhaiten ryhmiä 

auttaa eteenpäin substanssiasiantuntijat, joiden osaaminen tukee ja täydentää 

leiriläisten osaamista ja ryhmien teemoja.

RAATI RUOTIMAAN.  
Leireillä työskentelee leiritiimien ja sparraajien lisäksi myös leiriraati tai 

tuomaristo. Leiriraati arvioi ryhmien työskentelyä, ja se voi valita halutessaan 

voittajaryhmän tai antaa muita kunniamainintoja ryhmien työskentelylle. 

Raatityöskentelyyn perehdyttämiseen kannattaa satsata. Erityisesti jos leirillä 

on tarkoitus kilpailla voitosta, arviointikriteerien on oltava selvät leiriraadille ja 

leiriläisille.
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SATSAA NÄIHIN!

TOIMIVAT MALLIT JAKOON.  
Kun kokemusta on kertynyt, leirimenetelmästä ja leirin järjestämisestä tulee 

jakaa hyviä käytäntöjä. Vuoden 2013 lopulla pidetty SummaSemma koettiin 

tarpeellisena tapahtumana kokemusten siirtoon ja toisten leirijärjestäjien 

tapaamiseen.

IDEAT TODEKSI.  
Toimivilla ideoilla on äiti tai isä, joka on innostunut idean eteenpäinviennistä 

ja jalostuksesta. Huippuideat ovat olleet alueellaan uusia, mutta eivät hihasta 

ravistettuja. Lentoonlähtevä idea potkaisee käyntiin vahvalta maaperältä, eli 

alueelta, jolla on tunnistettu tarve kehittää idean aihepiiriä. Leirin tavoitteeksi 

asetetaan toteuttamiskelpoisten aihioiden luominen, jolloin niiden eteenpäin 

työstäminen on helpompaa leirin jälkeen. Yhteistyöstä ja seuraavista askelista 

tulee sopia jo leirillä. Uusia yhteistyökumppaneita ja resursseja haetaan heti, 

kun leirin jatkosuunnitelmat ovat selvillä. Leirillä syntyneiden ideoiden toteut-

tamiseen on tärkeää houkutella paikalliset yrittäjät mukaan.

JATKOT. 
Leirin aikaista yhteistyötä kannattaa jatkaa! Sopikaa ensimmäiset toimenpi-

teet, tapaaminen, jatkot, tms. jo leirillä. Uusi kokoontuminen leirin jälkeen luo 

mahdollisuuden tarkastella ideoita kriittisemmin ja syventää niitä. Jatkuvuus 

ja jatkotoimenpiteet voidaan turvata myös yhteisen keskustelualustan avulla. 

Yritysideapainotteisilla leireillä syntyneitä sparraussuhteita kannattaa pyrkiä 

pitämään yllä. Jatkoille voidaan haastaa mukaan myös uusia, ideoiden kehittä-

miseen sopivia ihmisiä.
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LAPPI
Lapin innovaatioleiri järjestettiin Muoniossa 17.–
19.9.2013. Leirin suunnittelusta ja toteutuksesta 
vastasivat Tunturi-Lapin Kehitys Ry, Kyläkulttuu-
ria tuntureitten maassa ry, Outokaira Tuottamhan 
ry, Peräpohjolan Kehitys ry, Pohjoisimman Lapin 
Leader ry ja MMM maaseutuverkostoyksikkö. 
Leirillä asiantuntijasparraajina ja tuomareina 
toimivat Päivi Kujala maaseutuverkostoyksikös-
tä, Petri Leinonen Elomestarista, Hanna-Leena 
Metsävainio, Markku Norrena Ylitorniosta, Pentti 
Rytisalo Sodankylästä, Ari Saarela ProAgriasta 
ja Kyösti Tornberg Kolarista. Leirillä etsittiin uu-
sia, innostavia ja kokeilunarvoisia ideoita hyvin-
vointiliiketoimintaan. Uusia tuulia haettiin myös 

pohtimalla kylien hyvinvoinnin kokonaisvaltaisia 
paikallisia ratkaisuja. Pääteemana leirillä oli pai-
kallislähtöisen kehittämisen vahvistaminen.

 Leirin hyötyjä puntaroitaessa erityisesti yhteis-
työn tiivistyminen nousi esille. Maantieteellisesti 
laajassa Lapissa ihmisten välisen yhteistyön sy-
ventyminen innovaatioleirillä koettiin tärkeäksi. 
Leiri synnytti ideapukkauksen sekä yksilö- että 
ryhmätasolla. Leirin ideat saivat kasvualustan eri 
taustoista tulevien ihmisten yhteistyöstä, posi-
tiivisesta asenteesta maaseudun kehittämiseen 
sekä rohkeudesta.

 ”Monet ideat ja ajatukset ovat saaneet siivet. 
Toivottavasti ne lentävät leirin osallistujien kautta 
käyttöön laajemmalle.”

 Leirin merkittävimmät vaikutukset syntyivät 
laveamman, rohkeamman ajattelutavan tuomi-
sesta Lapin kehittämiseen, verkostoitumisesta ja  
konkreettisista kehittämisideoista. Konkreettisia 
jatkohankkeita on syntynyt tähän mennessä jo 
kolmessa teemassa. Lapsi Lapissa -ideaa on jat-
kojalostettu eteenpäin, Do&Breakfast-idea on 
viety osaksi kansainvälistä hanketta ja MARTTI-
kehittämisideaa on projektoitu eteenpäin. MART-
TI-ideaa on esitelty mm. Sitralle ja Lapin liitolle.

LE
IR
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Leiriläiset kehittivät Lappia viiden ison otsikon alla:

1. HYVINVOINTI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMINEN ASUKKAILLE JA MATKAILIJOILLE; YKSITYISEN SEKTORIN PALVELUT JULKISEN SEKTORIN PALVELUJEN 
TÄYDENTÄJINÄ. Ryhmässä kehitettiin Lapsi Lapissa -konsepti-idea. Se tuo varakkaat, laadukkaita äitiyspalveluja arvostavat venäläiset odottavat äidit Lappiin täyshoitoon raskauden ja 
synnytyksen ajaksi. Konsepti parantaa paikallisten palvelujen saatavuutta ja laatua, koska se palvelee ulkomaisten lisäksi myös paikallisia palvelujen tarvitsijoita. 

2. HYVINVOINTIELÄMYS TULEVAISUUDEN MATKAILIJALLE; TULEVAISUUDEN MATKAILIJAN TARPEET JA NIIHIN VASTAAMINEN. Innovatiivinen 
ryhmä loi matkailu- ja terveyspalvelut yhdistävän ja pelillisyyttä hyödyntävän hyvinvointiremonttikonseptin. Siinä erilaiset matkailukohteet profiloituivat erilaisina 
kuntoremonttipaikkoina, joissa tuotettiin hyvinvointipalveluja elämyksellisesti, Lapin aitoa omaleimaisuutta hyödyntäen. Pelaa itsesi Lapin huipulle! oli ryhmän 
tunnuslause.

3. HYVINVOINTIUTOPIA JA RAJATTOMAT RATKAISUT. Ryhmä räjäytti Lapin palvelut rajattomiksi ja jokaisen mummonmökin saataville modernilla MARTTI(Smart)-
palvelukonseptilla. Konseptissa on älykäs sekä verkossa verkkosovelluksen että kylänraiteilla kylä-MARTTI-it-avustajien kautta. Sovellus tuo nettiyhteyden välityksellä 
niin terveys- kuin kauppapalvelut syrjäisimmillekin asuinseuduille. MARTTIA voi käyttää tietokoneilla, älypuhelimilla ja tabletlaitteilla merkeistä riippumatta. Sovellus on 
personoitavissa henkilökohtaisen profiilin ansiosta, se käyttää hyödyksi sijaintipalvelut paikantaen palvelut aina lähimmän mukaan. 

4. HYVINVOINTI KOKEMUKSENA; NUORET JA OMAEHTOINEN KEHITTÄMINEN. Ryhmä loi isolla tunteen palolla Narkauksen ihme –toimintamallin. Mallissa  nuoret 
oppivat elämänhallintaa ja ammatillisia taitoja mestari-kisällimallilla ainutlaatuisessa oppimisympäristössä Narkauksen tilalla.

5. HYVINVOINTIA KULTTUURISTA – TAITEEN JA LIIKUNNAN MONET MAHDOLLISUUDET. Hullun luovuuden ryhmä konseptoi leirillä ainutlaatuisen Do&Breakfast-
matkailupalvelumallin. Se avaa matkailijoille täysin uudenlaisen ikkunan Lappiin ja lappilaisiin. Arkiaskareista, paikallisuudesta, autenttisesta Lapista  tuotetaan 
osallistamisen ja tarinallistamisen kautta elämyspalveluja. Mallissa rakentuu myös uniikki Do&Breakfast -matkailupalvelujen tarjoajien verkosto Lappiin.
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Tässä luvussa esitellään alueellisilta innovaatioleireiltä vuonna 2013 lentoon lähteneitä ideoita.

MUMMOLA. Mummola on toimintojen, tilojen ja palvelujen verkosto, 

jonka sydämen muodostaa yli 65-vuotiaiden yhteisöasuminen. Mummola tuo 

eri sukupolvet yhteen ja elävöittää yhteisöllisyyttä sekä virtuaalisesti että fyy-

sisesti. Yhteisöasuminen linkittyy palveluverkostoon, jossa kulttuuria, liikuntaa, 

hyvinvointia, luontoa ja lähiluomuruokaa riittää. Keski- ja Pohjois-Karjalan 

leirin Mummola-idean esiselvityshankkeessa on mukana Rääkkylän kunta ja 

Keski-Karjalan Jetina ry. Yhteistyörinkiin kuuluvat myös Karelia-ammattikor-

keakoulu, kansanmusiikkifestivaali Kihaus ja Rääkkylän vanhusyhdistys ry. 

Mummola-hankkeesta on valmistumassa neljä opinnäytetyötä Karelia-am-

mattikorkeakoulusta ja Diakonia-ammattikorkeakoulusta Pieksämäeltä. Hanke 

keskittyy neljään osioon: asuminen (yhteisöasuminen, tyhjien kiinteistöjen 

asumiskäyttö), palvelut (olemassa olevat palvelut, kolmannen sektorin tuotta-

mat palvelut), pilvipalvelut (portaali pilvipalveluille) sekä elämänkaariajattelu 

(hyvän kuoleman käsite). Mummola-idea kulkee vanhusten palveluasumisen 

ja yhteisöllisen asumisen trendin aallonharjalla ja on varmasti sovellettavissa 

muualle Suomeen ja länsimaihin. 

NYVI. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan innovaatioleirillä syntynyt idea 

maaseudun nuorten yrittäjien NYVI-verkostosta tuo yrittäjyyttä esille myöntei-

sessä valossa ja tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia ja tukipalveluita esimer-

kiksi kirjanpitoon ja nettisivujen tekoon. Idea nuorten yrittäjien verkostosta on 

kehittynyt leirin jälkeen Facebookissa, jonne perustettiin ideahautomoryhmiä. 

Nuorten yrittäjien verkostoitumishankkeen esiselvityshankehakemus on jätetty 

Kainuun nuotta ry:n vetämänä. Hankkeessa on tarkoitus kartoittaa toimijaver-

kostoa sekä toiminnan tarpeellisuutta, laajuutta ja painopisteitä. Verkoston 

synnyttäminen vaatii yhteistyötä yrittäjien ja oppilaitosten kanssa. Idea on 

levinnyt Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueelta myös Keski-Suomeen.

>>
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LENTOON LÄHTENEET IDEAT

POISTARI. Forssan seudun innovaatioleirillä eteenpäin kehitetty idea 

poistotekstiilien hyödyntämisestä syntyi alun perin 2009 Fenix-ideakilpailun 

tuloksena. Poistotekstiilien ja tekstiilijätteen hyödyntämistä on kokeiltu 

Poistaripaja-hankkeessa, jonka päätoteuttajia ovat Hämeen ja Lahden ammatti-

korkeakoulut sekä Forssan ja Loimaan kaupungit. Tällä hetkellä käynnissä oleva 

TEXVEX-hanke on tehnyt tekstiilien hyödyntämisen kokeilun Humppilassa, 

Forssassa ja Loimaalla.

MARTTI. Lapin innovaatioleirin idea MARTISTA, yhteisö- ja monialapal-

veluiden käyttöliittymästä, on pureutunut leirin jälkeen harvaanasuttujen seu-

tujen palveluihin. Prototyyppiä on työstetty aktiivisesti. Sitä on esitelty Sitralle, 

Lapin liitolle ja Rovaniemen kaupungille. Idean jalostamisen vahvuus on siinä, 

että sillä on kotipesä, joka kiinnittyy julkisen toimijan ydintoimintoihin mm. 

kaupungin ja järjestöjen palvelukumppanuuden kautta. Leirin jälkeen mukaan 

on tullut myös uusia kumppanuuksia, kuten Utsjoen kunta. MARTTI-idean konk-

reettisuus ja tarpeeseen pohjautuminen sekä kiinnittyminen eri toimijoiden 

kotipesiin ovat siivittäneet ideaa jatkoon.

SALPACTION. Kaakkois-Suomen innovaatioleirin idea SALPActionis-

ta, Salpalinjan ympärille rakennettavasta matkailutapahtumasta, lähti liikkeelle 

alueen omista vahvuuksista ja historiallisesti merkittävästä kohteesta Kaakkois-

Suomessa ja Etelä-Karjalassa. SALPAction kokoaa Kaakkois-Suomen yrittäjät, 

kehittäjät, kylien asukkaat ja aktiivit yhteiseen tapahtumaan, jonka vetonaulana 

kilvoitellaan muun muassa noin 100 km kestävyysurheilukilpailussa ja lyhyem-

mässä juoksukaivantojen Salparace-kisassa sekä soditaan leikkimielisesti tyy-

nyin, kävyin ja sanansäilän siivittämänä. Idea on liittynyt osaksi Lappeenrannan 

kaupungin saman aihealueen hanketta.
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KESKI- JA POHJOIS-KARJALA
Keski- ja Pohjois-Karjalan yhteinen in-
novaatioleiri järjestettiin Liperissä 
22.–24.10.2013. Leirin suunnittelusta ja 
toteutuksesta vastasivat Keski-Karjalan 
Kehitysyhtiö Oy KETI, Karelia-ammattikor-
keakoulu - Biotalouden keskus, Pohjois-Kar-
jalan Tietoverkko-osuuskunta, Rääkkylän 
kunta, Maaseudun sivistysliitto Pohjois-
Karjalan aluejärjestö, Rääkkylän yrittäjäyh-
distys ry /MTK Rääkkylä, Rääkkylän 4H, 
Kyläyhdistykset (Varpasalo-Oravisalo ja 
Nieminen-Sintsi), Rääkkylä Folk ry, Maa-
seudun kehittämisyhdistys Keski-Karjalan 
Jetina ry, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 
Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehit-
tämispalvelu Aducate, MTK, ProAgria, 

Pohjois-Karjalan 4H, Joensuun Seudun 
Leader-yhdistys ja MMM maaseutuverkos-
toyksikkö. Leirillä asiantuntijasparraajina ja 
tuomareina toimivat Ari Hakulinen Bittiguru 
Oy:stä, Teemu Hauhia maaseutuverkosto-
yksiköstä, Esa Huurreoksa Pohjois-Karjalan 
liitosta, Harri Ryynänen Lappeenrannan 
teknillisestä yliopistosta, Pekka Tahvanai-
nen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta ja 
Juha Wirekoski Karelia-ammattikorkeakou-
lusta. Leirille osallistui runsas joukko paikal-
lisia aluekehittäjiä, yrittäjiä ja opiskelijoita.

 Leirin jälkeen on ollut innostusta viedä 
syntyneitä ideoita eteenpäin. Leirin ryh-
mistä kolme on kokoontunut leirin jälkeen 

ja leirillä syntyneiden ideoiden kehittelyä 
on jatkettu. Leirillä syntyneet ideat ovat 
sulautuneet osaksi eri kehittämishankkeita. 
Hieno tulos on se, että esimerkiksi Mum-
mola-ideaa kehittämään on leirillä olleiden 
lisäksi leirin jälkeen saatu innostumaan 
uusia kumppaneita ammattikorkeakoulusta 
ja yliopistosta. Mummola on leirin jälkeen 
hankkeistettu. Esiselvitysvaiheessa on jär-
jestetty sekä workshopeja että aloitettu 
useamman opinnäytetyön tekeminen. Leirin 
merkittävimmäksi vaikutukseksi nousee 
Mummola-hankkeen lisäksi innostuksen le-
viäminen, tekemisen meininki sekä se, että 
ideoinnilla huomattiin olevan imua alueella.

LE
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Leirillä oli viisi ryhmää:

1. VALOKUITU ASUMISESSA JA VIIHTYVYYDESSÄ. Ryhmä kokosi runsaan ideajoukkonsa Mummolaksi, joka on sekä virtuaalinen että fyysinen 
paikka. Mummolan sydämessä on yli 65-vuotiaiden yhteisöasuminen, jonka ympärillä riittää palveluita, lähiruokaa ja luontoa. Mummolassa kuolemasta 
puhuminen tai arkunrakentaminen ei ole tabuja.

2. VALOKUITU SOTE-PALVELUISSA. Ryhmä suunnitteli helppokäyttöisen tablettitietokonesovelluksen, jolla voidaan luoda yhteys seniorin ja omaisten 
tai kodinhoidon välille. Sovelluksen avulla voidaan jutella ja tarkistaa kameran kautta, että kotikin on kunnossa.

3. SÄHKÖISET MARKKINOINTIMAHDOLLISUUDET YRITYSTOIMINNASSA. Ryhmässä kehitettiin Viihtyisä piha –portaalia, joka tuo piha- ja 
ympäristörakentamisen yritykset yhteen, jolloin kuluttajan on helppo tilata esimerkiksi pihan suunnittelupalvelu netin kautta. Idean vinkeyttä lisäsi 
pihan suunnittelu joukkoistamalla.

4. LUOMULIHAN JALOSTAMINEN. Ryhmän kehittämä idea loi linkin luomulihan tuottajan ja kuluttajan välille, jotta lihaa voidaan syödä lähempänä ja 
eettisemmin tuotettuna. Mielenkiintoisena sivujuonteena syntyi yhteisomisteinen ja osallistava kasvatusnavetta, työnimeltään Oy Oma Luomuometta.

5. LUOMUVIHANNESTEN JAKELU JA MYYNTI. Ryhmässä purettiin luomuvihannesten logistisia ja hankinnallisia esteitä. Ryhmä ideoi ratkaisun, jolla 
Pohjois-Karjala palvelee mm Helsingin kaupunkia. Pohjois-Karjala tuottaa Helsingin kaupungin päätökseen tarjota päiväkotilapsille vähintään puolet 
luomuruokaa vuoteen 2015 mennessä kokoamalla luomutuottajien verkoston, jonka kautta vihannekset on helppo hankkia. Verkostosta hyötyvät sekä 
isot ostajat että siihen osallistuvat pienet tuottajat.
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Alueellisille innovaatioleireille on pyydetty mukaan teemojen mukaisesti 

sparraajat, jotka useimmilla leireillä työskentelivät myös leiriraadissa. Raatityös-

kentelyyn eri leireillä osallistui yhteensä 23 henkilöä. Raatilaisten komea kaarti 

oli alueellisia, paikallisia ja kansallisia rahoituksen, liiketoiminnan, maaseudun 

kehittämisen ja korkeakoulujen tutkimuksen asiantuntijoita. Joillakin leireillä 

raatityöskentelyyn osallistui myös median edustajia.

 Leiriraadin tehtävä on toimia sisällöllisenä sparraajana antamalla leiritii-

meille palautetta ideoista. Sen tehtävänä on toisaalta innostaa, toisaalta antaa 

rakentavaa palautetta ja arvioida ideaa kriittiseesti. Raadin työn tavoitteena 

on auttaa leiriläisiä kolmen päivän aikana saamaan ideoista syntymään inno-

vaatioita, kaupallistettavia tuotteita tai liiketoimintakonsepteja koko ryhmän 

yhteistyönä. Raati voi halutessaan käyttää apuna arviointilomaketta, jossa 

keskeisinä arvioinnin kohteina ovat idean innovatiivisuus, toimivuus, potentiaali 

ja kunnianhimoisuus. Myös se, miten ideaa aiotaan viedään eteenpäin, on yksi 

raadin arviointikohteista. Raati voi arvioida myös sitä, miten ryhmätyöskentely 

sujuu ja antaa siitä erityismainintoja.

 Leirin päätöstilaisuudessa leiriraati antaa kaikille leiritiimeille ryhmäkohtaisen 

palautteen ja jakaa mahdollisia kunniamainintoja. Jos leirillä on päätetty, että 

valitaan voittaja, raati valitsee ja palkitsee voittajatiimin. 

CASE-ESIMERKKI FORSSAN LEIRIN 
RAATITYÖSKENTELYSTÄ

Leirillä eri toimijat ja asiantuntijat hioivat 
leiriraadin tuella idea-aihioista liiketoi-
mintakonsepteja, joita peilattiin mm. 
kotimaisella, eurooppalaisella ja kansain-
välisellä tasolla. Leiriraati toimi vuorovai-
kutteisesti idean jalostumisprosesseissa 
painottaen liiketoiminnallisia asiakohtia 
sekä erityisesti aineettomien varallisuus-
erien keskeistä asemaa innovaatiohank-
keissa. Leirin jokaisen ryhmän koheesio 
oli erinomainen ja tulokset raadin kriitti-
sen tarkastelun kestäviä. 

CA
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KAAKKOIS-SUOMI
Kaakkois-Suomen innovaatioleiri järjestet-
tiin kahden maakunnan, Kymenlaakson ja 
Etelä-Karjalan yhteisenä leirinä Lappeen-
rannassa 19.–21.11.2013. Leirin suunnitte-
lusta ja toteutuksesta vastasivat Lappeen-
rannan kaupunki, Pohjois-Kymen kasvu 
ry, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja MMM 
maaseutuverkostoyksikkö. Leirillä asian-
tuntijasparraajina ja tuomareina toimivat 
Ari Happonen Lappeenrannan teknillisestä 
yliopistosta, Päivi Kujala maaseutuver-
kostoyksiköstä, Jyrki Pitkänen Kaakkois-

Suomen ELY-keskuksesta, Raija Ruusunen 
YTR:n matkailun teemaryhmästä ja Juha 
Sorjonen Imatran seudun kehitysyhtiöstä.

 Kaakkois-Suomen innovaatioleirin hyö-
tyjä puntaroitaessa yhteistyö ja uudet 
kontaktit olivat useimmin mainitut seikat. 
Leirin jälkeen ainakin kaksi ryhmää ovat 
tavanneet jatkaakseen työskentelyä ideoi-
den parissa. Syksylle 2014 on leirin järjes-
täneet tahot kutsumassa leiriläisiä koolle 
uudelleen. Leirin merkittävänä vaikutuk-

sena pidettiin maakuntien rajat ylittävän 
yhteistyön syventymistä. Yksi konkreetti-
nen esimerkki yhteistyön syventymisestä 
on se, että Leader-ryhmien ja kuntien 
yhteistyön kumppanuussopimus on allekir-
joitettu. Hyödyiksi kirjattiin myös se, että 
leirillä saatiin törmäytettyä erilaisista taus-
toista tulevia ihmisiä; yrittäjiä, kehittäjiä, 
opiskelijoita ja tutkijoita. Yrittäjien väliset 
tapaamiset koettiin erityisen hedelmällisi-
nä, sillä leiri auttoi kutomaan uudenlaisia 
verkostoja.
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Leirin pääteemana olivat rajan läheisyyden mahdollisuudet, joita pyrittiin hyödyntämään ennalta määritellyissä viidessä eri teemassa:

1. HYVINVOINTIA MATKAILUSTA - LIIKUTTAAKO LUONTO? Teema tarjosi monta suuntaa. Ryhmässä suurinta päänvaivaa aiheuttivatkin 
idearunsaus ja valinnat. Ryhmä työsti leirin aikana ”Good Life Booked” -palvelumallin, joka tarjoaa kaukaa tuleville matkailijoille laadukkaita 
matkailupalveluja helpon varausjärjestelmän avulla. Järjestelmän viisaus on siinä, että se kokoaa ulkomaiselle matkailijalle kaikki paikalliset, 
pientenkin palvelutuottajien tuotteet ja palvelut yhteen.

2. LÄHIRUOKA - SYÖTÄVÄN HYVIÄ MATKAILUKONSEPTEJA. Ryhmässä suunniteltiin markkinointi-ilmettä myöten valmis draamaa, historiaa, 
ruokaa ja matkailumaisemia yhdistävä matkailun ohjelmapalvelukonsepti Ruokamaisemamatka. Kolmepäiväiseksi suunniteltu esimerkkituote 
Kurjuudesta Gloriaan - makumatka pettuleipineen ja kaviaareineen jäi varmasti kaikkien leiriläisten mieliin.

3. KYLÄMATKAILU - PAIKALLISKULTTUURI JA KÄDENTAIDOT.  Kylämatkailun ryhmä innostui ja inspiroitui paikallishistoriasta ja Salpalinjasta. 
Se kehitti kokonaisen tuoteperheen matkailupalveluja Salpalinjaa ja sen historiaa hyödyntäen. SALPAction-tuotenimike tullaan ehkä suojaamaan 
pikapuolin, sillä niin kiinnostavia tuoteideoita ja palvelumalleja oli esittelyssä.

4. MATKAILUN UUDET TRENDIT, UUDET TUOTTEET. Trendiryhmässä pyrittiin tarttumaan johonkin aivan uuteen ja erilaiseen. Ryhmä päätti 
tuoda tunteet Kymenlaaksoon. Ryhmä kehitti Tunteet peliin -matkailukonseptin, joka muodostuu erilaisista ohjelmapalvelutuotteista erilaisissa 
kaakkoissuomalaisissa jännittävissä, tyynnyttävissä, pelottavissa ja hellivissä tapahtumaympäristöissä. Tunneskaaloja lisäämään ryhmä toi uusiin 
ohjelmapalvelutuotteisiin koukuttavaa ainesosaa eli pelillisyyttä.

5. TOIMIJOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ. Ryhmässä ei säikähdetty isoa kehittämisteemaa. Ryhmässä kehitettiin yhteistyölle raamit, joka perustuu 
järjestettyihin kohtauksiin luonnollisilla kohtauspaikoilla, kuten seuraintaloilla ja vanhoilla kyläkouluilla. Kohtaukset tuovat kyliin sekä tarpeellista 
tietoa että karnevaalitunnelmaa. Yhteisöllisyyttä synnyttävä ja olemassa olevia tiloja hyödyntävä yksi kohtauksien tapahtuma-areena on jo 
rakentumassa Kouvolaan. Se on Innohub-pilotin HUB Kouvola.
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Leirillä on sekä lyhyen että pitkän tähtäimen 

vaikutuksia, joista näkyvimpiä ovat leiri-ideoista 

syntyneet hankkeet ja liiketoiminta. Toinen 

selkeä vaikutus on maakuntien ja ihmisten välisen 

yhteistyön parantuminen ja jouhevoituminen. 

Leirin järjestäjien mukaan yhteistyöhön on 

tullut uutta halua ja näkemystä siitä, että 

yhdessä kannattaa tehdä.

 Innovaatioleireillä on monta tavoitetta: joskus 

uuden idean synnyttämisen tavoite voi olla risti-

riidassa yhteistyön lujittamisen ja uusien verkos-

tojen luomisen tavoitteen kanssa. Yhteistyö on 

kuitenkin yksi leirin tuntuvimmista ja pisimpään 

vaikuttavista tuloksista. Innovaatioleirin järjestä-

minen alueellisesti on syventänyt ja parantanut 

yhteistyötä. Maaseudun kehittäminen on saanut 

uusia tekijöitä ja ideoita on viety yhdessä eteen-

päin. Samaa työtä samojen ihmisten kanssa 

pitkään tehneet virkistyivät leirillä ja innostuivat 

ilmapiiristä. Leirin jälkeen saman kokemuksen 

läpi eläneisiin ihmisiin on ollut helpompi ottaa 

yhteyttä ja palaverit ovat olleet vähemmän 

virallisia. Leiri on edistänyt myös toisilleen tunte-

mattomien ihmisten välistä verkottumista.

 Innovaatioleireille kokoontui vuonna 2013 sa-

toja maaseudun kehittämisestä innostuneita ih-

misiä. Näiden tulisielujen kokoaminen yhteen sy-

tyttää uusia idealiekkejä. On olennaista, että leirin 

aikana syntyneitä tuttavuuksia, kumppanuuksia 

ja yhteistyötä edistetään leirin jälkeen. Ideoiden 

jalkauttaminen vaatii vahvaa omistajuutta, tie-

dottamista ja mahdollista jatkokokoontumista, 

jonne kutsutaan mukaan myös uusia ihmisiä ja 

tahoja. Maaseutuverkostoyksikön tehtävänä on 

tuoda esiin hyviä käytäntöjä leireistä. Maaseudun 

kehittäminen vaatii jatkuvuuden ja säännöllisten 

tapaamisten lisäksi pieniä täsmäkehittämisiskuja 

eri aihealueisiin. Esimerkiksi kokeiluita voitaisiin 

rahoittaa ja hallinnoida kevyesti, jos yhdellä A4-

sivulla voisi hakea rahoitusta ja toisella A4-sivulla 

raportoida kokeilusta.






