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Ohjelmakauden vaihtuessa maaseudun kehit-
täjät etsivät, kokeilevat ja luovat uusia alkuja. 
Suomessa on valtava halu tehdä maaseudusta 
entistä parempi, ja maassa on valtava määrä 
ihmisiä, jotka ovat valmiita tekemään töitä 
sen eteen. Juuri tästä kehittämisessä on aina 
kyse, ihmisistä. Rohkeista, omistautuneista ja 
intohimoisista ihmisistä. Nämä ihmiset teki-
vät alueelliset innovaatioleirit. Itse itselleen, 
omaa aluettaan kehittämään.

Innovaatioleirien tavoitteena on tuottaa uu-
sia ideoita ja toimintamalleja maaseudun 
kehittämiseen sekä kutoa uusia verkostoja 
maaseudun kehittäjien välille. Näiden lisäksi 
innovaatioleireillä opitaan tiiviistä työsken-
telyprosessista, nostetaan esiin maaseudun 
vahvuuksia ja markkinoidaan maaseudun 
kehittämisohjelmien mahdollisuuksia sekä 
innovaatioiden kehittämisessä että uusien 
ideoiden kokeilemisessa.

Vuonna 2014 toteutettiin viisi alueellista inno-
vaatioleiriä, neljä suomenkielistä ja yksi koko 
ruotsinkielisen alueen kattava leiri. Tämä 
kertomus koostaa yhteen leirien alueellisten 
järjestäjien ja ideoista innostuneiden leiri-
läisten näkemyksiä leiristä oppimisprosessina 
sekä sen hyödyntämisestä maaseudun kehit-
tämisessä. Kertomus esittelee viisi leiriä ja 
niillä syntyneitä ideoita. Kertomus perustuu 
aineistoon, joka kerättiin sähköisellä kyselyllä 
ja teemahaastatteluilla loka-marraskuussa 
2014. Satoa korjattiin 26 innokkaalta haasta-
teltavalta ja 93 kyselyyn vastaajalta.

 Päivi Kujala Tommi Ranta 
 Maaseutuverkostoyksikkö MDI
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Ruotsinkielinen 17.–19.3.14  
Parainen

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa 1.–3.4.14  
Siikajoki

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa 10.–12.6.14  
Isokyrö

Vakka-Suomi ja Satakunta 9.–11.9.14  
Eura

Pohjois-Savo 6.–8.10.14  
Suonenjoki
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KANSALLINEN

Maaseutuverkosto yksikkö

Maaseutuvirastosta

Valitsee alueet, joilla leirit pidetään, 
valitsee konsultit, perusrahoitus 

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

ALUEELLINEN / PAIKALLINEN

Alueelliset kehittäjät

Leader-toimintaryhmät, korkeakoulut,kehitysyhtiöt, 
neuvonta- ja rahoitusorganisaatiot

Tuo esiin paikalliset tarpeet, 
määrittelee teemat, rekrytoi 

osallistujat, vieraat sekä median, 
hoitaa leirin käytännön järjestelyt

KONSULTTI

MDI

Fasilitointi, leirin järjestäminen 
(ryhmien ohjaus, metodit)
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86 % vastaajista on sitä mieltä, että innovaatioleiri oli 

energisoiva ja voimaannuttava kokemus.

78 % vastaajista sai innovaatioleirillä 

uusia ideoita maaseudun ja oman työn kehittämiseen.

Kysyimme leiriläisiltä, syntyikö leirillä jotakin 
sellaista, jota ei olisi syntynyt ilman leiriko-
kemusta. Vastaus oli, että ehdottomasti. Lei-
reillä syntyi uusia ideoita, erityisesti silloin 
kun osallistujat pääsivät keskustelemaan en-
tuudestaan tuntemattoman, viranomaisista, 
yrittäjistä ja opiskelijoista koostuvan joukon 
kanssa. Mutta vielä tärkeämpänä koettiin 
ruohonjuuritason toimijoiden kokoaminen 
yhteen ja idea siitä, että yhteistyö on mah-

dollista. Kuten eräs leiriläinen sanoi, ”harvoin 
saa noin paljon aiheen parissa työskenteleviä 
saman katon alle oikeasti puhumaan asioista ja 
ideoimaan”. Ryhmien välinen viestintä on 
myös olennaista, jotta ideat saavat kaivattua 
palautetta.

Leirin merkittävämmät vaikutukset leiri-
läisten mukaan ovat menetelmään tutus-
tuminen ja yhteistyö yli maakunta- ja 

organisaatiorajojen. Kolmipäiväinen inno-
vaatioleiri opetti erilaisia tapoja kaivaa esiin 
uusia ideoita sekä itsestään että ryhmästä. 
Leiriläiset saivat uusia kumppanuuksia ja 
vahvistivat jo entuudestaan tuttuja. Leiri 
valoi alueille toivoa ja uskonvahvistusta siitä, 
että maaseudulla on mahdollisuuksia, jotka 
tulee vain toteuttaa. Leiri yhdistää ihmisiä 
myös jälkeenpäin: saman leirin läpieläneisiin 
on ollut helpompi ottaa yhteyttä.



KOLME PÄIVÄÄ. 
Leiri on tiivis ideointi- ja työrupeama. Innovaatioleirin tehokas, mutta väsyttävä menetelmä on 
tarpeen, että saadaan valmista aikaiseksi. Imu vetää mukanaan, mutta myös uuvuttaa. Nopeatem-
poisuus ja asiantuntijuus yhdistettynä irrotteluun ja revittelyyn toimivat: leirille tulee innostuneita, 
odottavaisia ihmisiä ja sieltä lähtee helpottuneita, onnistuneita ja tyytyväisiä ihmisiä.

TAVOITTEIDEN TASAPAINOTTELUA. 
Innovaatioleirin tavoitteena on ensinnäkin synnyttää uusia ideoita ja toisekseen verkostoitua 
uusien tuttavuuksien kanssa. Ideoinnin ja verkostoitumisen tavoitteet voivat kuitenkin olla 
keskenään ristiriidassa. Innovaatioleirillä syntyneet ideat eivät välttämättä ole suoraan toteutet-
tavissa, vaikka niissä on äärettömän toimivia palasia. Toisaalta, jos leirillä on kehitetty huippuidea, 
koko tiimi ei välttämättä jatka idean jatkojalostamisen parissa. Leiriläisten lopullinen leirikokemus 
riippuu vahvasti siitä, millaisin odotuksin on leirille tullut. Olennaista on, että lähes jokainen ryhmä 
löysi leirin aikana yhteisen idean, josta ryhmäläiset pystyivät innostumaan.

UUDET TUTTAVUUDET. 
Noin puolet leiriläisistä oli toisilleen entuudestaan tuttuja ja puolet tuntemattomia. Alkuun 
ryhmissä oli jonkin verran kankeutta ja varautuneisuutta, mutta jo ensimmäisen päivän kuluessa 
ihmiset tutustuivat toisiinsa ja jokaiselle löytyi ryhmässä oma rooli. Leirityöskentely myös pehmitti 
ihmiset päästämään irti omista mielipiteistään ja kuuntelemaan muita. Ihmiset työskentelivät 
innovaatioleirillä täysillä sydämillä. Omaan ideaan kohdistuva kritiikki tuntui pahalta ja toisinaan 
myös siltä, etteivät ryhmäläiset tajua yhtään mitään. Kitka synnytti välillä turhautumista ja 
konfliktia, mutta myös paremman lopputuloksen kuin nyökyttelevä ja harmoninen ryhmätyö. 
Satoa korjatessa leiriläiset korostavat erityisesti uusien yhteistyösuhteiden luomista leirien 
merkittävimpänä välittömänä vaikutuksena. Pääosin innovaatioleirit madalsivat kynnystä 
yhteistyölle ja leimauttivat leiri-innostuksen ja vauhdilla alkaneen yhteistyön ansiosta ideoita 
eteenpäin. Muutama leiriläinen kuitenkin suhtautui hyvin kriittisesti, eikä nähnyt tuloksia 
yhteistyön kehittymisessä.
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KERRANKIN AIKAA. 
Tavanomaisesti työpäivän aikana tehdään yli viittä asiaa samanaikaisesti, 
kunnes sähköpostin merkkiääni keskeyttää ajatustyön. Innovaatioleirillä on 
kerrankin aikaa paneutua. Kolmen leiripäivän aikana poraudutaan teemaan 
yhä syvemmälle ja syvemmälle. Käsillä tekeminen ja seinille kirjoittaminen 
selkeyttävät ideoita. Leirin epäviralliset olosuhteet, metsä, järvet ja meri, tau-
ottavat työskentelyä. Innovaatioleireillä tuleekin olla erilaisia mahdollisuuksia 
taukoihin: lenkkeilymaastoja, soittimia tai vaikka hevosia ratsastukseen. 
Osittain 48 tuntia luo myös illuusion hulppeasta ajasta. Käytännössä leirit on 
kuitenkin käsikirjoitettu todella tiukasti ja erilaisille ideointi-, työ- ja virike-
vaiheille on omat paikkansa. Leiriläisten oma aika ja yhteiset virikeohjelmat 
täydentävät ja laventavat muuten tiukasti ohjattua työskentelyä. ”Ympäristöllä 
on merkitystä ideoiden syntyyn.”

EI SOVI KAIKILLE, EIKÄ KAIKKEEN. 
Innovaatioleiri on vaativa työskentelymuoto. Siksi se ei sovellu kaikille. 
Mielikuva hulvattomasta ja hauskasta ideanakkelusta saattaa saada pahan 
kolhun, ellei ole aiempaa kokemusta intensiivisestä ja tiukasti ohjatusta ja 
aikapaineen alla työskentelystä. Yksilötasolla leiri saattaa tuottaa pettymyksen 
monesta syystä – ehkä oma idea ei ole saanut muulta ryhmältä kannatusta, 
tiivis työskentely ui väärällä tavalla ihon alle tai ryhmätyöskentely ei suju tanssin 
lailla. Tämä on ymmärrettävää. Leirin osallistujat saattoivat pettyä myös leirin 
tuloksiin. Kaikki osallistujat eivät kokeneet, että ryhmien tuottamat ideat olisivat 
olleet varsinaisia innovaatioita. Yhdelle tulokset jäivät tavanomaisiksi, toiselle ne 
olivat ohuessa yläpilvessä liihottavia haavekuvia. Kaikkia ei voi miellyttää. Se on 
valitettavaa, mutta leirin järjestäjien on tilanne hyväksyttävä.
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AINA EI ONNISTUTA. 
Leirien kokoamiseen liittyy paljon liikkuvia osia, joiden samanaikainen 
yhteensovittaminen on hankalaa. Osalla leireistä leirien teemat jäivät liian 
laajoiksi, kun taas joillakin leireillä saattoi olla samassa ryhmässä useampia, 
jopa keskenään kilpailevia, ideoita. Myös osallistujat tulivat leirille erilaisin 
motiivein – osa tuli palavasta halusta kehittää maaseutua, osa saadakseen 
työhönsä uusia ideoita, osa tuli suorastaan työnantajansa pakottamana. 
Ryhmätyöskentely toimi leireillä pääsääntöisesti sujuvasti, mutta muutama 
ryhmä ei toiminut optimaalisella tavalla. Kenties näissä ryhmissä yksi 
henkilö dominoi keskustelua tai ryhmän jäsenet pitivät uppiniskaisesti 
kiinni omista näkökulmistaan. Ideoiden eteneminen on hidasta ja leiri-
läisten oma aktiivisuus määrää pitkälti sen, miten innovaatioleirin ideoita 
viedään eteenpäin. Vastuuta edistää ideoita sysätään myös kehittäjien ja 
rahoittajien harteille. Ryhmän ja koko leirin toimivuuden näkökulmasta 
kannattaa jatkossa erityisesti korostaa, että ryhmän tehtävänä on 
löytää yhteinen, mielellään kaikkia ryhmäläisiä, 
innostava idea, jota ryhmässä 
työstetään.
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MILLÄ SANOILLA KUVAISIT LEIRIÄ
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MILLÄ SANOILLA KUVAISIT 
LEIRINJÄLKEISIÄ TUNNELMIA



Leiri on jättänyt 
kipinää yhteistyön 
laajentamiseen ja 
nimenomaan uusiin 
avauksiin.

12

Onnistuneen leirin resepti sisältää valmistelua, jännityksen 
lataamista ja toimimista. Itse leiri roihauttaa leiriläiset liekkiin ja 
innostus jää kytemään leirin päätyttyä. Seuraavassa esitellään 
TOP 5 vinkit onnistuneeseen leiriprosessiin.
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1. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Mitä huolellisemmin leirin alkuvalmistelut on tehty, sitä paremmin leiri 
sujuu. Erityisesti jos leirin tavoitteena on tuottaa konkreettisia liikeideoita, teemojen muotoiluun kannattaa 
käyttää aikaa, sillä tällöin ryhmät pääsevät lentoon korkeammalta portaalta, eivätkä joudu haalimaan ideaan 
koko maailmaa. Toisaalta, jos leirin tavoitteena on rakentaa siltaa ja verkostoja kahden maakunnan välillä, 
vapaampi ideointi voi toimia paremmin.

2. Innovaatioleiri on toimiva kehittämisen menetelmä silloin, kun ”haetaan erilaisten tahojen näkemystä ja 
vieraita ihmisiä”. Leirille on olennaista saada mukaan mahdollisimman heterogeeninen joukko, jotta idea 
saa lihaa luiden ympärille eri näkökulmista. ”Samanmielisyys- ja hymistelyryhmä ei välttämättä saa muutosta 
aikaan”. Erilaiset näkemykset asioista synnyttävät luovaa kitkaa, joka leirioloissa hyödynnettynä tekee ideasta 
isomman kuin osiensa summan.

3. Leiri on alkusysäys verkostoitumiselle. Yrittäjiä voidaan houkutella leirille lupauksella, että heidän on 
mahdollista saada uusia ideoita omaan bisnekseen ja samalla uusia bisneskumppaneita. Leirillä on harvinaista 
aikaa tutustua toisiin ja toisten osaamiseen. Yrittäjille innovaatioleiri voi joskus olla kuin lomaa, jolta haetaan 
potkua omaan työhön. “Kyllä tahtotila-asioiden eteenpäin viemiseen selvästi sai uutta potkua”

4. On olennaista varmistaa, miten innovaatioleirin tuloksia levitetään ja ideoita kylvetään maahan. Erityisesti 
hankekausien taitteessa on tärkeää huolehtia, että ideoista otetaan koppi leirien jälkeen. Apuun voi laukata 
kuntien elinkeinotoimi tai muu lähellä oleva toimija, joka sparraa idean eteenpäinviennissä ja auttaa esimerkiksi 
ottamaan yhteyttä rahoittajiin. Erityisen hyödyllistä on kytkeä leiri osaksi laajempaa ja pidempää kehittämisen 
kaarta jo suunnitteluvaiheessa. Tällöin on jo leirille mentäessä alustavasti pohdittu, miten leirillä kehitettyjä 
ideoita jatkossa kehitetään.

5. Maaseutuverkoston tehtävänä on välittää tietoa, tuoda esiin maaseudun kehittämisen trendejä ja järjestää 
innovatiivisten kehittäjien tapaamisia. Innovaatioleirien järjestäjäporukat ja -alueet voivat toimia kokeiluiden 
pilottialueina. Maaseutuverkosto katsoo asioita helikopteriperspektiivistä ja varmistaa, etteivät alueet uppoudu 
ainoastaan omaan alueensa kehittämiseen. Yhteistyöhön aktivoimisen ja toimijoiden keskinäisen verkottamisen 
tehtävä konkretisoituu alueellisilla innovaatioleireillä. Leirit ja niillä käsiteltävät teemat muodostavat maaseudun 
kehittäjille yhteisen agendan ja riittävän syyn tehdä asioita yhdessä. Yhteistyötä on vaikea aktivoida, ellei 
toimijoilla ole aidosti yhdistäviä tekemisen sisältöjä. Tässä leirit ovat erinomainen työkalu.
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Leirien 23 ideasta 14 viedään kyselyn 
toteutushetkellä jollain tavalla eteenpäin:

• Vastaajista 7 kertoi ideasta kehittyneen 
kehittämishanke (hankeaihio)

• Yksi vastaaja ilmoitti, että ideasta on syntynyt yritys

• Neljä vastaajaa kertoi, että idea on jatkanut 
elämäänsä uutena käyttöönotettuna toimintamallina

• Kaksi vastaajista ilmoitti, että ideasta on 
syntynyt muuta pysyvää toimintaa 

• 26 vastaajaa kertoi, että ideasta 
on poikinut jotain muuta
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MAT&VRAK
Ruotsinkielisellä innovaatioleirillä syntyi 
idea hylkymatkailun ja ruokailun yhdistämi-
sestä. Hylyllä käymisen jälkeen paikalliset 
matkailuyrittäjät tarjoavat matkalaisille ajan-
mukaista ruokaa.  Ryhmä perusti Mat&Vrak-
ryhmän Facebookiin ja sisällytti sen useisiin 
hankehakemuksiin. Ideaa tullaan pilotoimaan 
Turun saaristossa, mahdollisesti Brännskärilla 
tai Utössä. 

PALVELUPISTE
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan leirin 
ideoista useampi on sulautunut yhdeksi, 
maaseudun palveluita ja osaomistamista 
yhdistäväksi ideaksi. Sen ajatuksena on 
tuoda jo loppuneet palvelut, kuten kauppa, 
takaisin kylien palvelupisteisiin. Ideaa toteut-
tamassa on mukana nettikauppa tavaroiden 
hankkimiseen ja paikallinen lehti jakelun 
järjestämiseen. Hankkeelle tullaan hakemaan 
sekä Tekesin että maakunnan kehittämisra-
haa. Ideassa innostaa erityisesti se, että se 
yhdistää olemassa olevia jakelukanavia ja 
digitaalisuutta.

TIENVARSILTA BIOENERGIAA
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan inno-
vaatioleirillä ideoitiin energiaa tienvarsilta. 
Käytännössä ryhmä kehitteli uudenlaisen 

korjuupään, jonka avulla voidaan kerätä 
tienvarsilta leikattava ruoho talteen. Biokaa-
sulaitoksen näkökulmasta tienvarsiruohon 
keräämisellä säästetään paitsi huomattavasti 
kustannuksia, menetelmällä varmistetaan 
kesäaikana myös biokaasulaitosten tasainen 
kiintoaineen syöte. Samalla sinänsä tarpeet-
tomalla ja aiemmin hyödyntämättömällä 
ruoholla pystytään korvaamaan paalirehu 
ja muut kalliimmat kiintoaineet. Tienvarsien 
leikkuu ja kerääminen tarjoaa uuden bisnes-
mahdollisuuden myös urakoitsijoille. Ideaa 
on kehitetty eteenpäin syksyn 2014 aikana 
ja leirillä ideoimassa ollut biokaasulaitos on 
sitoutunut idean eteenpäin kehittämiseen.

LOCAL FOOD APP
Satakunnan ja Vakka-Suomen leirillä syntyi 
idea Local Food Appista. Lähiruuan tuottajat 
ja kuluttajat eivät kohtaa optimaalisella ta-
valla – lähiruokaa on vaikea ostaa ja toisaalta 
tuotteita on vaikea saada kuluttajien saata-
ville. Leirillä ideoitu sovellus toimii lähiruuan 
ostoskanavana ja toimii jatkossa koko maas-
sa. Sovelluksen kautta kuluttajat, ravintolat, 
suurkeittiöt saavat helposti lähellä tuotettua 

laadukasta ruokaa joko raaka-aineina tai 
jalostettuna. Local Food App esiteltiin Uu-
denkaupungin elinkeinopoliittisen ohjelman 
elintarvikeryhmän palaverissa ja sovelluksen 
kehittäminen sai kannatusta ryhmän keskuu-
dessa. Ryhmä on kokoontunut leirin jälkeen 
viikon 46 alussa ja sopinut hakemuksen 
jättämisestä sovelluskehityksen esiselvi-
tyshankkeesta, jossa tehtäisiin sovelluksen 
vaatimusmäärittely. Loppuvuoden 2014 
aikana kartoitetaan rahoitusmahdollisuudet 
sovelluksen varsinaiselle kehittämiselle.

ONNELLISTEN MATKAILIJOI-
DEN KYLÄ
Pohjois-Savon leirillä syntynyt konsepti 
Onnellisten matkailijoiden kylistä yhdistää 
pohjoissavolaiset kylät ja niiden yrittäjät tar-
joamaan esimerkiksi matkailu- ja kuljetuspal-
veluita vierailijoille. Konsepti on napattavissa 
myös esimerkiksi mökkiympäristöön, jolloin 
voitaisiin pilotoida Onnellisten mökkeilijöi-
den kylää esimerkiksi Loma-asuntomessuilla. 
Idea kiinnittyy vahvasti paikalliseen mat-
kailustrategiaan. Leirillä kehitettyä ideaa 
voidaan kokeilla Pohjois-Savon eri kylillä ja 
eri kohderyhmille. Onnellisten matkailijoiden 
kylien hanketta kehitetään ensin esiselvityk-
sellä, jonka jälkeen käynnistetään varsinainen 
hanke.
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Innovaatioleirit nostattavat suomalaisella 
maaseudulla aaltoja uusille avauksille. 
Paikalliset toimintaryhmät hakevat leireiltä 
teemoja ja ideoita, joihin kannattaa panos-
taa. Maaseudun kehittämistarpeet ovat sekä 
alueelle ominaisia että yhteisiä. Innovaatio-
leireillä käsitellyt teemat nousivat alueiden 
maaseudun strategioista, vahvuusaloista ja 
tarpeista. Esimerkiksi ruotsinkielisellä leirillä 
panostettiin kieli- ja maantieteellisten rajojen 
ylittämiseen, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan 
leirillä teemat sivusivat nuoria, Etelä-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan leirillä ideoitiin 
lähiruoan, lähienergian ja lähimatkailun tee-
moissa, Satakunnan ja Vakka-Suomen leirillä 
pohdittiin elintarviketeollisuutta ja Pohjois-
Savon leirillä keskityttiin matkailuteemaan.

Leirin ansiosta syntyi myös erityisesti laa-
jemmin alueen kehittämisen näkökulmasta 
sellaista, mitä muuten olisi ollut vaikea 
saavuttaa. Leiri kokoaa alueen kehittämistä ja 
tahtotilaa yhteen yli aluerajojen ja on erityi-
sesti edellytysten kehittämisen näkökulmasta 
tärkeä väline. Leiri tuo uutta boostia alueen 
kehittämiseen ja ihmisiin. Innovaatioleireillä 
olleita ihmisiä yhdistää innostus ja halu tehdä. 
Tulevalla ohjelmakaudella innostusta kana-
voidaan muun muassa maaseudun asuttuna 
pitämiseen, lähipalveluiden säilyttämiseen 
ja kehittämiseen sekä ilmastonmuutoksen 
torjumiseen maaseudulla. Strategisten ja 
innostusta herättävien ilmiöiden valjastami-
seen tekemiseksi tarvitaan apua. Innostuneet 
kaipaavat tukea myös uusien kumppaneiden 
löytämiseen, sillä usein on liian helppoa 
tehdä työtä tuttujen kanssa. Kuten vuoden 
2013 leirien jälkeen, myös vuoden 2014 
leireillä heräsi toive matalamman kynnyksen 
rahoitukseen.

Innovaatioleireillä on kolme tavoitetta:

1 ) uusien yhteistyöverkostojen 
luominen

2 ) uusien ihmisten 
mukaan saaminen ja 
kontaktien luominen

3 ) uusien ideoiden 
ja toimintamallien 
kehittäminen

Ensimmäinen tavoite toteutui pääosin 
mainiosti, sillä leirillä työskenneltiin tiiviisti 
ryhmissä. ”Leiri törmäytti ihmisiä, jotka eivät 
muuten kohtaisi”. Uusia ihmisiä on ollut jonkin 
verran vaikeampi houkutella mukaan leireille. 
Erityisesti yrittäjien aika on ollut kortilla ja 
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kolmepäiväinen leiri voi tuntua tällöin pitkäl-
tä. Myös leirin osallistujamäärän rajaaminen 
kaventaa osaltaan mahdollisuuksia kutsua 
ihmisiä maaseudun kehittämisen ulkokehältä 
mukaan. Ideoiden kehittäminen on iso osa 
leirin päiväohjelmaa, mutta yrittäjille jää 
parhaiten mieleen toisten yrittäjien koh-
taaminen ja ideoista kuuleminen. Toisaalta 
ideoilla on leireillä myös välineellinen arvo: 
ne tarjoavat keskenään tuntemattomille 
ihmisille syyn kokoontua yhteen vaihtamaan 
ajatuksia. Parhaimmillaan tämän tuloksena 
syntyy myös elinkelpoisia bisnesideoita tai 
uusia kehittämisen toimintatapoja.

Kolmipäiväinen leiri loppuu kuin varkain. 
Alussa vallinneet epäilyksen tunteet muut-
tuvat haikeudeksi ja pohtivuudeksi, mutta 
myös tulevaisuuden lupauksiksi, kiitollisuu-
deksi ja innostukseksi. Leirin lopuksi olisi 
hyvä pitää yhteinen istunto, jossa pölytetään 
ideoita vielä ristiin, sovitaan vastuista ja 

seuraavasta tapaamisesta. Osalla leireistä on 
järjestetty jälkikäteen innovaatioleirin jatkot, 
jonne leiriläisiä on kutsuttu puimaan ideoita. 
Myös leireillä työskennelleet ryhmät ovat 
ilahduttavan usein kokoontuneet oma-
aloitteisesti leirin jälkeen.

Leiri tarjosi mahdollisuuden uusien ajatusten ja ideoiden synnyttämiselle. Näitä 
ideoita ja entuudestaan tuntemattomien leiriläisten kontakteja ei olisi syntynyt 
ilman leiriä ja sen positiivista ja innostavaa ilmapiiriä.



RUOTSINKIELINEN LEIRI
Ruotsinkielinen innovaatioleiri järjes-
tettiin Paraisilla 17.–19.3.2014. Leirin 
suunnittelusta ja toteutuksesta vas-
tasivat Aktion Österbotten, Österbot-
tens Svenska Lantbrukssällskap r.f., 
Egentliga Finlands Byar r.f., I Samma 
Båt – Samassa veneessä ry, Finska 
Hushållningssällskapet, LEADER Åland 
r.f., Västnylands Byar r.f., Pomoväst r.f., 
Östra Nylands Byar r.f. ja Landsbyg-
dens utvecklingsförening SILMU r.f. 
Ruotsinkielinen innovaatioleiri erosi 
muista leireistä siinä, että alue oli hyvin 
laaja. Leirin osallistujat tulivat ympäri 

ruotsinkielistä Suomea aina Kokkolasta 
Pyhtäälle saakka. Ruotsinkielisen Suo-
men yhteinen innovaatioleiri kytkeytyi 
rannikon tärkeisiin teemoihin mukail-
len samalla suomenruotsalaisuuteen 
mielikuvatasolla liitettäviä teemoja 
(esim. yrittäjyys, nuoret, yhteisöllisyys). 
Leirin teemat tukivat rannikolla toteu-
tettavien paikallisten kehittämisstra-
tegioiden sisältöjä keskittyen rajojen 
ylittämisen teemaa.

Ruotsinkielinen innovaatioleiri onnistui 
tuomaan yhteen maaseudun kehittäjiä 

ja yrittäjiä ruotsinkielisestä Suomesta. 
Leirin teemana ollut rajojen ylittämi-
nen tapahtui monella rintamalla, kun 
leirillä puhuttiin ruotsia ja hiukan suo-
mea ja maaseudun kehittäjät ja viljelijät 
tapasivat toisiaan. Leirillä vallitsi innos-
tunut ja avoin keskustelukulttuuri, joka 
roihahti liekkeihin Ahvenanmaan elin-
keinoministerin Fredrik Karlströmin 
puheesta. Konkreettista hyötyä leiristä 
koettiin siinä, että kaukana toisistaan 
olevat ihmiset kokoontuivat ja saivat 
uppoutua yhteen kehittämiskysymyk-
seen kolmen päivän ajaksi.

Leirin teemat olivat:

1. YRITYSYHTEISTYÖ. Ryhmä innostui ideasta, jossa kylätoiminnassa verkotutaan ja verkostoidutaan entistä fiksummin ja innostavammin. Organisaatio- ja toimialarajat ylittävä, ihmiset ja 

osaamiset yhteen kokoava toimintamalli mullistaa palvelujen tuottamisen maaseudulla. Se lisää yhteisöllisyyttä ja innovatiivisesti toimintoja ja resursseja yhdistämällä luo uusia palveluja.

2. YRITTÄJYYS SAARISTOSSA. Ryhmä ideoi saaristomatkailuun uudenlaisen matkailupalvelukonseptin löytöretkeilyn hengessä. Konseptissa tuotteistetaan matkailun vetonauloiksi 

saariston historialliset merenalaiset hylyt ja niihin liittyvät jännittävät tarinat. Matkailupalvelutuotteisiin sisällytetään seikkailullisuutta, toiminnallisuutta, ruokaa ja paikalliskulttuuria. 

Parasta konseptissa on se, ettei sen sesongin tarvitse rajoittua kesään. Tarinat kestävät myös syysmyrskyt ja talvipakkaset.

3. NUORET. Ryhmä pohti miten aktivoida, kannustaa ja tarjota omaehtoisen tekemisen ja toiminnan paikkoja nuorille maaseudulla. Ratkaisuksi syntyi pirteä Pop Up Popcorn -idea. 

Idea perustuu toimintamalliin, jossa nuorille tarjotaan resursseja (toimitiloja, pientä rahallista tukea ja ohjausta) erilaisille kokeileville tempauksille tapahtumista säännöllisempään 

nuorisotoimintaan. Nuorten itse ideoima ja toteuttama toiminta sekä osallistaa nuoret oman kylän kehittämiseen että luo kylistä enemmän nuorten itsensä näköisiä.

4. MENTOROINTI. Ryhmä pureutui uniikin suomenruotsalaisen mentorointiverkoston rakentamiseen. Smarting kokoaa osaamisen ja joukot yhteen. Se tarjoaa mentorointipalveluja 

vapaaehtoisuuden ja jakamistalouden trendejä mukaillen. Smarting tekee koko ruotsinkielisen Suomen osaamisresursseja näkyväksi ja valjastaa sitä mentorointitoiminnan kautta laajaan 

hyötykäyttöön. Se tarjoaa foorumin ihmisten ja uusien ideoiden kohtaamiselle, uuden kehittelylle ja aktiiviselle, oivalluksia tuottavalle yhteistoiminnalle.

5. ELINTARVIKETUOTANTO. Ryhmällä oli positiivisesti bensaa suonissa jo alkumetreistä lähtien. Ryhmä kehitti maanteille liukkaasti liikkuvan ruokarekan, joka tarkemmin katsottuna onkin 

lähiruokarekan ja opetuskeittiön innovatiivinen yhdistelmä. Idea uudenlaisesta ruokarekasta kehitettiin palvelemaan erityisesti koulujen ja oppilaitosten tarpeita. Ruokarekan tavoitteena 

on palvella logistisissa haasteissa eli parantaa lähellä tuotettujen raaka-aineiden saatavuutta. Erilaisten kokkaustempausten ja ruokatapahtumien avulla sen ideana on myös innostaa sekä 

koululaisia että laajemminkin kuntalaisia terveellisen ruuan valmistukseen. Se myös markkinoisi ja myisi lähellä tuotettua ruokaa.

LEIRI
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KESKI- JA POHJOIS-POHJANMAAN LEIRI
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan in-
novaatioleiri järjestettiin Törmälän 
maaseutumatkailutilalla Siikajoella 
1.–3.4.2014. Leirin suunnittelusta ja 
toteutuksesta vastasivat Keskipiste-
Leader ry, Maa- ja metsätaloustuot-
tajain Keskusliitto MTK ry, Maaseudun 
sivistysliitto, Rieska Leader ry ja 4H. 
Leirillä päästiin maaseudun kehittä-
misen ja elinvoimaisuuden ytimeen. 
Innovaatioleiri rakensi uudenlaisia 
lähestymistapoja alueen maaseudun 
yrittäjyyteen erityisesti nuorten nä-
kökulmasta, ovathan sekä Keski- että 

Pohjois-Pohjanmaa Suomen nuorim-
pia maakuntia.

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan inno-
vaatioleirillä luotiin uusia kumppa-
nuuksia. Osa ryhmien lopputuloksista 
muistutti toisiaan, mitä osa leiriläisistä 
harmitteli ja osa piti merkkinä onnistu-
misesta. Muun muassa kolmen ryhmän 
idea sulautui palvelutuotantoideaksi, 
jota muutama leiriläinen vie nyt eteen-
päin. Vaikka ideaa ei ole vielä testattu 
käytännössä, leirillä luoduissa kon-
takteissa nähtiin iso hyöty. Ylipäätään 

toimintakentän kokoamisella samaan 
paikkaan vastaamaan yhteisesti jaet-
tuihin ongelmiin nähtiin olevan arvoa. 
Osallistujat toivoivat, että tulevaisuu-
dessa olisi mahdollista kuulla, mitä 
sekä oman että muiden leirien ideoille 
kuuluu. Leiriläiset kutsuttiinkin leirin 
jälkeen toukokuun maaseutufoorumiin 
Ouluun. 

Leirillä työskenneltiin viidessä teemassa:

1. YHTEISKUNNALLINEN YRITTÄMINEN. Ryhmä nosti kissan pöydälle Asovalta Oy -nimisellä yhteiskunnallisella 

yrityksellä, joka tuottaa palveluita kyläläisille toimien esimerkiksi tyhjäksi jääneessä kyläkoulussa. Asovaltalainen yrittäjyys 

nojaa paikallisuuden, yhteisöllisyyden ja kilpailukykyisyyden periaatteisiin.

2. KULTTUURISTA LIIKETOIMINTAA. Ryhmä lähti ennakkoluulottomasti matkaan tarinallistamisen ja tuotteistamisen 

polulla. Se ideoi Kuninkaankaatumisfestivaalin, tapahtumakonseptin, joka hauskalla ja ennakkoluulottomalla tavalla 

houkuttaa matkailijat tutustumaan pohjoisen eksotiikkaan, kesään ja valoon.

3. MAATILOJEN MONIALAYRITTÄJYYS. Ryhmä kehitti kolmiportaisen palvelun maaseudun joukkorahoitukseen: 

maaseutua voi joko tukea, ostaa tai osallistua kehittämiseen. Ryhmä sai myös luotua kaupunkilaiskansalle uusia, helposti 

lähestyttäviä yhteyksiä maaseutuun.

4. RAJATON YRITTÄJÄ. Ryhmä yhdisti työn ja lomailun JobiHupissa, eli työlomakeskuksessa, jossa tietotyön tekeminen 

kohtaa fyysisen maatilatyön terapeuttisuuden ja sosiaalisuuden. Lisää tietoa JobiHupista on osoitteessa jobihupi.

wordpress.com.

5. LUONNON JA YMPÄRISTÖN LIIKETOIMINTA. Teeman laajat mahdollisuudet tiivistettiin työnimeltään eko-oma.com-

sivustoon, joka yhdistää kaupunkilaisen elämäntavan ja mahdollisuuden työskennellä maatilalla tai omistaa palan maata. 

LEIRI
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ETELÄ-POHJANMAAN JA POHJANMAAN LEIRI
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 
yhteinen Näe lähelle -innovaatioleiri 
järjestettiin Isonkyrön Kalliojärvellä 
10.–12.6.2014. Leirin suunnittelusta ja 
toteutuksesta vastasi Sedu Aikuiskou-
lutus ja toteuttamisessa mukana olivat 
Kyrönmaan monipuolistuva maaseutu 
-hanke, Vaasan ammattikorkeakoulu ja 
Lähiruokaa Kyrönmaalta, Maalaisma-
kuja ruokapöytään -hanke, Maaseu-
tuohjelman satoa -hanke, Thermopolis 
Oy, YHYRES ry, Aisapari ry, Kuudestaan 
ry, LIIVERI ry, Suupohjan Kehittämis-
yhdistys ry, Vaasan Yliopisto Levón-
instituutti, SeAMK, Maaseutuverkosto, 
Metsäkeskus, Frami Oy, Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus sekä 
Etelä-Pohjanmaan liitto. Etelä-Pohjan-

maan ja Pohjanmaan yhteinen inno-
vaatioleiri oli kytketty osaksi laajempaa 
kokonaisuutta, jota toteutettiin tiiviissä 
yhteistyössä laajan toimijajoukon kans-
sa. Ennen leiriä alueella järjestettiin 
ideakilpailu ja leiriä valmistellut semi-
naari, joiden kautta alueen toimijoiden 
valmiudet yhtäältä osallistua leirille ja 
toisaalta olla jatkokehittämässä ideoita 
eteenpäin paranivat. Leirin jälkeen tee-
mat ja ideat ovat löytäneet kehittämis-
mielessä kotipesän osana normaalia 
toimintaa. Leirillä työstettiin viittä tee-
maa, joista kaksi pureutui lähienergian 
kysymyksiin, kaksi lähiruuan teemoi-
hin, erityisesti logistiikkaan ja yksi lähi-
matkailuun.

Kaikki Etelä-Pohjanmaan ja Pohjan-
maan leirin ideat ovat edenneet jol-
lakin tavalla. Liikeideoiden luonteen 
vuoksi niiden eteneminen on kuiten-
kin pääosin idean omistajien omassa 
kädessä. Erityisesti energia-asioita 
käsitelleissä ryhmissä oli kovan tason 
tietotaitoa ja lähiruokaryhmissä heit-
täytyvää innostuneisuutta. Innovaa-
tioleirin jälkeen syksyllä osallistujat 
kutsuttiin uudelleen yhteen kuulemaan 
ideoiden rahoitusmahdollisuuksis-
ta. Leirin nähtiin synnyttäneen uusia 
yhteistyöverkostoja, joita tarvitaan 
esimerkiksi uusien energiaratkaisujen 
kehittämiseen.

Leirillä työstettiin viittä teemaa, joista kaksi pureutui lähienergian kysymyksiin, kaksi lähiruuan teemoihin, erityisesti logistiikkaan ja yksi lähimatkailuun.

1. LÄHIENERGIAN TUOTANNON MAHDOLLISUUDET. Ryhmä kehitti leirillä ideaa lähienergiaklusterista energian hankintaan ja myyntiin sekä siihen tarvittavan älykkään 

verkon käytön hallintaan. Klusterin tehtävänä on toimia lähienergian tuotannon kokoajana siten, että lähi- ja pienenergian tuottajilla on mahdollisuus liittyä kannattavasti 

sähköverkkoon.

2. TIENVARSILTA BIOENERGIAA. Ryhmä ideoi uudentyyppisen korjuupään, jolla voidaan kerätä tienvarsilta leikattava ruoho talteen. Tienvarsien leikkuujätteiden kerääminen 

talteen tarjoaa bisnesmahdollisuuden urakoitsijoille ja uuden integroidun leikkuu- ja keruulaitteen valmistus tarjoaa bisnesmahdollisuuksia kone- ja laitevalmistajille.

3. LÄHIRUUAN LOGISTIIKKA. Ryhmä kehitti lähiruoka-automaattia, jossa terveellistä lähi- ja luomuruokaa on saatavilla ympäri vuorokauden. Ryhmä pohti automaatin 

mahdollisuuksia tarjota limonadin ja suklaapatukoiden sijaan terveellisiä välipaloja mm. koululaisille.

4. LÄHIRUOKAA VERKOSTA OVELLE. Ryhmän lennokas työstö kiteytyi ideaan verkkokaupasta, joka toimii sekä verkkosivuilla että kännykkäsovelluksena. Palvelu 

etsii käyttäjän lähellä olevat lähiruuan tuottajat sekä korvaa puskaradion, jonka kautta kiinnostuneet saavat yleensä tietoon sukulaisten ampumat hirvet tai poimimat 

sienisangolliset.

5. LÄHIMATKAILUN LÄPIMURTO. Leirityöstöön valittiin yksi liikeidea, Gastrojuna. Gastrojuna-ideassa valjastetaan vanha lättähattujuna elämyksellisen matkailupalvelun 

tapahtumaympäristöksi.

LEIRI
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VAKKA-SUOMEN JA SATAKUNNAN LEIRI
Vakka-Suomen ja Satakunnan yhteinen 
innovaatioleiri, Satawakka, järjestettiin 
Euran Pyhäjärven rannalla Sieravuoren 
lomakeskuksessa 9.–11.9.2014. Leirin 
suunnittelusta ja toteutuksesta vasta-
sivat ProAgria Länsi-Suomi, Ravakka 
ry ja Ukipolis Oy. Leirille osallistui pa-
rikymmenpäinen joukko innostuneita 
kehittäjiä ja opiskelijoita kehittämään 
kahta pääteemaa, elintarvikkeet ja 
teollisuus, joissa pohditaan muun mu-
assa elintarvikkeiden tuotteistamista 
sekä lähiruuan imagoa ja saatavuutta. 
Vakka-Suomen ja Satakunnan yhtei-
nen Satawakan innovaatioleiri perustui 
molempien alueiden kehittämiskärkien 
vahvistamiseen ja näiden keskinäiseen 
törmäyttämiseen. Leirin valmistelui-
hin ja aloituspalaveriin osallistui yli 20 
henkilöä yli 10 eri organisaatiosta, mikä 

on osoitus innostuksesta ja laajasta 
valmistelupohjasta. Leirin teemat kä-
sittelivät elintarvikealaa ja teollisuutta, 
jotka ovat molemmille alueille strate-
gisesti tärkeitä kokonaisuuksia. Leirin 
jälkeen kehittämistä ja leirillä virinnyttä 
yhteistyötä on jatkettu yli maakunta-
rajan.

Teemojen tiukan rajauksen vuoksi 
niiden työstö koettiin haasteelliseksi, 
mutta samalla antoisaksi. Ryhmät työs-
kentelivät pääosin omien teemojensa 
kimpussa, minkä vuoksi leiriläiset jäivät 
kaipaamaan ryhmien välistä ristipö-
lytystä ja jälkitapaamista esimerkiksi 
puolen vuoden päästä. Toisaalta tiivis 
ryhmätyöskentely antoi uusia eväitä 
työskentelyyn sekä uusien tuttavuuk-
sien että ideaitujen muodossa. Leirin 

vaikutuksina elintarviketeollisuuden 
kehittämiseen saatiin uusia ihmisiä, 
konkarit innostuivat uusista menetel-
mistä ja ryhmät innostuivat suunnitte-
lemaan jatkotapaamisia.

Leiriläiset jakautuivat neljään ryhmään:

1. ELINTARVIKETOIMIALAN KEHITTÄMINEN. Ryhmän idean tavoitteena on ruokaketjun kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen SataWakka-alueella. TKI-

alusta, eli SWEIP kokoaa ja imee trendejä, ideoita ja signaaleja. Alusta mahdollistaa tarvittavan innovatiivisen kehittämistyön ja liiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden.

2. ELINTARVIKKEIDEN TUOTTEISTAMINEN JA BRÄNDÄYS. Ryhmän kehittämä SW-lähiruokakonsepti tuo aloittaville yrittäjille jakelukanavan ja asiakkaille, kuten 

kuluttajille, kaupalle ja ravintoloille tuotteita. Kilpailukyky säilyy alueella, työllisyys turvataan, kysyntä ja tarjonta kohtaavat. SW jalkautuu lähiruokavaunulla turuille ja 

toreille ja tuo lähiruuan myös kännyköihin.

3. LÄHIRUUAN SAATAVUUS JA LOGISTIIKKA. Ryhmän kehittämä Local Food App -sovellus toimii sekä lähiruokatiedon jakamona että jalostamona. Sovelluksen kautta 

kuluttajat, ravintolat, suurkeittiöt saavat helposti lähellä tuotettua laadukasta ruokaa – raaka-aineina tai jalostettuna ja resepteillä tai ilman.

4. YRITTÄJÄN ARJEN INNOVAATIOT. Ryhmä loi palvelukokonaisuuden yrittäjän tarpeisiin. Yrittäjällä on liian vähän aikaa, rahaa ja muita resursseja luovuuteen. 

Yrittäjälle tarjotaan uutta palvelukokonaisuutta, Iloista Innosampo I:a (IISI), jossa yhdistyy työhyvinvointi- ja businessneuvonta.
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Nyt oli haastava hetki 
saattaa ideoita 
konkretiaan, koska tulevan 
ohjelmakauden 
toteutuksesta ja 
aikataulusta ei ole tarkkaa 
tietoa. Olisi hyvä, jos leirin 
jälkeen olisi valmiina 
tiedossa jokin 
rahoitushaku, johon 
suunnitelmaa alettaisiin 
laatia.
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POHJOIS-SAVON LEIRI
Pohjois-Savon innovaatioleiri jär-
jestettiin Suonenjoen Vanhamäessä 
6.–8.10.2014. Leirin suunnittelusta 
ja toteutuksesta vastasivat Savonia-
ammattikorkeakoulu, ProAgria Pohjois-
Savo ja Ylä-Savon Veturi ry. Leirin pää-
teemana oli matkailu, jota tarkasteltiin 
sekä luontomatkailun että lähiruuan 
näkökulmasta. Lisäksi mietittiin palve-
lun laatua ja matkailun tulevaisuutta 
Pohjois-Savossa. Teemat liittyivät tii-
viisti Pohjois-Savon matkailustrategi-
aan, jossa panostetaan kotimaiseen 
matkailuun ja matkailutuotteiden ke-
hittämiseen.

Leiri valoi pohjoissavolaisiin uskoa 
kehittää matkailua organisointivai-
keuksista ja hankekausien taitteesta 
huolimatta. Onnellisten matkailijoiden 
kylä on esimerkki elämysmatkailutren-
diin sopivasta ideasta. Leirillä oli paljon 
yrittäjiä, joista osalle kolmepäiväinen 
leiri oli liian pitkä. Kuten muillakin 
leireillä, Pohjois-Savon innovaatiolei-
riläiset pelkäsivät, että ilman sovittua 
jatkotapaamista leirillä syntyneiden 
ideoiden kehittäminen jää yksittäisten 
ihmisten tehtäväksi tai unohtuu koko-
naan.

Leiriläiset työskentelivät neljässä ryhmässä:

1. HYVINVOINTIA LUONNOSTA. Ryhmä pureutui ratkomaan luonnon hankalaa saavutettavuutta. Ratkaisuna 

ongelmaan on Nature Call -sovellus, joka tuo ihmisiä yhteen vaikkapa kalastus- tai vaellusporukoiksi, tukee 

kimppakyytien järjestämistä ja kertoo paikallisista luontopalveluista. Sovellus toimii palautekanavana, synnyttää 

laatumääritteitä ja motivoi yrittäjiä pitämään laadun korkeana.

2. LÄHIRUOKA JA LUONNONANTIMET MATKAILUSSA. Ryhmän idea perustuu aasialaisia matkailijoita 

houkuttelevaan puhtaaseen ruokaan, hyvinvointiin ja terveyteen, jotka valjastetaan helposti ostettaviksi paketeiksi. 

Idea virkistää myös savolaista maaseutua tuomalla asiakkaita sekä majoitusliikkeille, lähiruuan tuottajille että 

aktiviteetteihin, kuten matkailupalveluihin ja marjastukseen.

3. POHJOIS-SAVON MATKAILUN TULEVAISUUS. Ryhmän kehittämä idea Twisted Tribe on kieron heimon nimellä 

kulkeva matkailuelämys. Se on matkailijalle vapaaehtoinen mutta suositeltava vaihtoehto tavalliselle hotellilomalle. 

Idea pureutuu vahvasti matkailun tulevaisuuden trendeihin, joita ovat muun muassa yllätyksellisyys, elämyksellisyys 

ja aitous. Idea työllistää ja herättelee myös paikallisia ihmisiä, yhteisöjä ja virkistää yritysten toimintaa.

4. POHJOIS-SAVON PALVELUYRITYSTEN PALVELUN LAATU. Ryhmä lähti liikkeelle Onnellisten matkailijoiden 

kylästä. Paikallisten yritysten verkostoa kutoo yhteen Onni-koutsi eli valmentaja, joka sparraa yrityksiä konseptin 

laadun kehittämisessä ja kehittää yritysten kanssa yhteistyössä ”Onni-laadun” palveluita.

LEIRI

Leiristämme on 
vielä niin vähän 
aikaa, että 
konkreettisia 
tuloksia 
yhteistyön 
kehittymisestä ei 
vielä ole 
nähtävissä.
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Vahvaa tahtoa ja osaamista oman alu-
een kehittämiseen - se näkyi ja huokui 
vuosina 2013–2014 maaseutuverkoston 
kymmenellä alueellisella innovaatiolei-
rillä. Innovaatioleirit olivat alueidensa 
näköisiä, mutta yhteistä leireillä oli yl-
lätyksellisyys, elämyksellisyys ja aitous.

Hienoa yllätyksellisyyttä leireillä toi 
ihmisten rohkeus heittäytyä uuden 
luomiseen, joskus toki tuskaisen 
prosessinkin kautta, mutta lähes aina 
yhdessä työstettyjen ideoiden loppu-
tulokset olivat parempia kuin kukaan 
lähtötilanteessa pystyi kuvittelemaan. 
Elämyksellisyyttä toivat yhteisen te-
kemisen meininki ja kehittämistyöhön 
mahdollistava tunnelma, minkä leireil-
lä osallistuvat ihmiset ja fasilitaattorina 
toiminut MDI:n porukka pystyi lähes 
joka leirillä luomaan. Aitoutta heijasti 
paikallisuus, alueiden omat haasteet ja 
mahdollisuudet.

Leireillä työstettiin uusia tuotteita, pal-
veluita ja maaseudun kehittämistyön 
toimintamalleja. Leirit herättivät oppi-
misen halun ja uskon yhdessä tekemi-
sen voimaan. Leireillä verkostoiduttiin 
ja yllättäen moni löysi omalta alueelta 
myös uusia yhteistyön kumppaneita.

Asuuko maaseudulla ihmisiä, jotka 
ovat valmiita luomaan uutta? Kyllä, in-
novaatioleirien osallistujat ovat olleet 
todistamassa sitä. Maaseudulla tulee 
olemaan tulevaisuudessakin tärkeä 
merkitys Suomen kilpailukyvylle, jos 
ja kun maaseudun asukkaat uskaltavat 
ja haluavat tarttua uusiin haasteisiin. 
Biotalous, kulttuurimatkailu, erämat-
kailu ja monet muut asiat työstyivät 
leireillä liiketoimintakonsepteiksi tai 
hankeaihioiksi. Yrittäjät tai kehittämis-
organisaatiot vievät aihioita eteenpäin 
kohti toteutusta.

Maaseutuverkos-
toyksikön puolesta 
haluan kiittää kaik-
kia leireillä mukana 
olleita. Oli aivan 
upeaa saada olla 
mukana tekemässä 
ja toteuttamassa 
näitä innovaatiolei-
rejä. Suomen erilaiset 
alueet ovat Suomen 
rikkaus ja vahvuus.

Päivi Kujala 
Maaseutuverkosto-
yksikön johtaja

INNOVAATIOLEIRIT OSANA 
ALUEKEHITTÄMISTÄ






