
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasvua kestävästä matkailusta -hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda Kittilän kestävän matkailun
ekosysteemi, määrittää toimintalinjaukset ja tiivistää yhteistyötä. Tavoitteen toteutumiseksi on
tärkeää lisätä kylien välistä yhteistyötä, koska kestävän matkailun ekosysteemiin* on tärkeää saada
mukaan kaikki toimijat laaja-alaisesti. Kylien välinen yhteistyö lisää sosiaalista ja kulttuurista
kestävyyttä.

*Ekosysteemi = yhteisen tavoitteen ympärille rakentuva verkosto

Toimiva kestävän matkailun ekosysteemi: 
1) vahvistaa elinkeinotoimintaa
2) lisää kustannustehokkuutta
3) lisää tiedonvaihtoa sekä vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä
4) tuottaa paikallista ja yhteiskunnallista hyvinvointia sekä arvoa matkailijalle

Kasvua kestävästä matkailusta – Yhessä kestävämmät! on Kideven hallinnoima, Lapin liiton rahoittama hanke, joka on 
käynnissä 31.3.2023 asti. Hankkeen kokonaisbudjetti on 277 820 €, josta EAKR-tuen osuus on 75% . Lisätietoa hankkeesta  

https://www.kideve.fi/hanketoiminta/kehittamishankkeet/kasvua-kestavasta-matkailusta-yhessa-kestavammat/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

puhdas ja monipuolinen luonto

maailman puhtain ilma

Ounasjoki

järvet ja tunturit

metsät

       8 vuodenaikaa

      tilaa ja rauhaa

                                
  

autenttiset elämykset

kesämatkailupotentiaali

kalastus

historiaa

kulttuuria

perinnemaisema

superfood
 

 
kodat, laavut ja muut virkistyspaikattapahtumat

               moottorikelkkareitit       porotilamatkailu
hevoset

kylätalot ja muut tilat
 
 

Särestö, Villa Magia, ravirata, meijeri

Pub Ketunkanto, riihimuseo, lintutornit

Neitokainen, Lainio, Vene-Aapon

venehuone, hautausmaat, kirkot
Kittilän kunnantalo
kotiseutumuseo(t)

 
 
 

paikalliset 
palvelut

ladut
avanto
reitit

Postitie

rantajää ja
lumi

perinnetiedot

ja -taidot



 
 
 
 
 
 

Tekijöitä kylissä vähän,
vastuu "kapeilla

harteilla"

Osa teistä
huonossa
kunnossa

Kelkkareitti
ei tule

perille asti
kaikissa kylissä

INFRA

Reittien 
kehitys

kylien välillä

Hankerahoitustenhauissatarvitaan apua

latu-
verkoston

ylläpito

Julkinen
liikenne

Kylien välinen
toiminta ja
yhteistyö

yleensäkin



 
 
 
 
 
 
 
 

Kylissä paljon perinnetietoa ja -
taitoja, joita pitäisi jakaa ja jatkaa,
esim. perinnekurssit,
omavaraisuuskurssit,
"mummolapalvelu"
eläkeläisissä iso pontentiaali
kylien historiat talteen

Hankkeet

kehittämisen

tueksi

DIGITAALISUUDEN
LISÄÄMINEN

UUDET ASUKKAAT
 

 Kylissä vapaata
asumiskapasiteettia 
ja esim. Alakylässä ja

Kaukosessa myös
päivähoitomahdollisuuksia.

 
 

Instagram
nettisivut
virtuaalikurssit
sisältöä levi.fi -sivulle
kylien yhteinen digialusta
virtuaaliopastukset
reittien varrelle

TUOTTEISTAMINEN
Paljon mahdollisuuksia

palvelutarjonnan ja
elinvoiman lisäämiseen

kunnassa  tuotteistamisen
avulla (mm. autenttiset

elämykset, nuottakalastus,
ruoanlaitto avotulella,

historiaan ja kulttuuriin
liittyvät ohjelmat ja

opastukset, perinnetieto- ja
selviytymiskurssit,

valokuvaus- ja
droneohjelmat)

PERINNETIEDOT JA
-TAIDOTKYLIEN 

TILOJEN 
HYÖDYNTÄ-

MINEN

Kesä-

matkailu

KYLIEN
YHTEISTYÖ,
YHTEINEN
TOIMINTA,

TAPAHTUMAT



Oppilaitosyhteistyö 

REDU Levi Instituutti, Lapin

AMK ja Lapin Yliopisto

(esim. opiskelijat apuna

palveluiden kehittämisessä,

suunnittelu & toteutus)

 
 
 

Ystävä-/kummikylät
Tiivis kylien välinen
yhteistyö, yhteinen

toiminta ja tapahtumat 
(jaetut resurssit)

 

Tuotteistamiskoulutus
 

Tuotteet ja palvelut
tuotekorteille, kuvaukset

kuntoon, hinnoittelu,
saatavuus/jakelukanavat

Työvoiman kehittäminenyhteiskäyttöön
 

Moniosaaminen,ympärivuotisuus-> kartoitus, mitä tarvitaan ja missä ja milloinsitä on tarjolla(oppilaitokset yht.työhönmukaan)

Ideoista hankkeiksi!
 

Aktiivinen rahoitusten haku
 

Apua ja tukea hanketyöhön 
-> koulutus?

-> onko muuta tukea
saatavilla?

Kylien yhteinen 
digialusta

 
kittila.fi -sivuille 

enemmän sisältöä?
 

vaatii kuitenkin kyliltä
omaa sisällöntuotantoa
Tarvitaanko koulutusta?

Kittilän markkinat
Kylien osallistuminen

aktiivisemmin
Narikan tapahtumiin

ja päin-
vastoin



KOOLLEKUTSUJA:
Kylien edustajat

KOOLLEKUTSUJA:
Esim. Kideve

KOOLLEKUTSUJA:
Esim. Kideve kylien

pyynnöstä



https://www.kideve.fi/yhteystiedot/

