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       Suur-Sysmän historian tuotteistaminen kivikaudelta nykypäivään  

- hankkeen loppuraportointi 

 

4 Hankkeen tarve, toteutus ja tulokset  
 
4.1 Miten hanke onnistui vastaamaan kehittämistarpeeseen ja kuinka hankkeen tavoitteet 
toteutuivat?  

4.2 Mitä välittömiä tuloksia hankkeella saatiin aikaan? Mitä vaikutuksia tuloksilla on? 

4.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia 
hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen? 

4.4 Toteutuiko hanke aiotulla maantieteellisellä alueella tai kuinka alue mahdollisesti muuttui? 
Saavutettiinko suunniteltu kohderyhmä vai tuliko siihen muutoksia? Oliko muita toteutukseen 
liittyviä muutoksia? 

 

4.1  Kehittämistarve ja lähtökohta hankkeelle 

Hankesuunnitelmaan ei ollut kirjattuna hankkeelle yhtään tarkkaa toimenpidettä, vaan siinä oli 

”maalailtuna” kohderyhmät, jotka muodostivat hyvin suuren joukon – käytännössä koko entisen 

Suur-Sysmän asukkaat, yhteisöt ja yrittäjät - sekä tulosindikaattorit hankkeelle. Käytännössä 

hanketyöntekijän oli siis jollain tavalla valittava yrittäjät ja asukkaat, joiden kanssa alkaa hanketta 

viemään eteenpäin. Hanketta olisi voinut vetää alussa enemmän yrittäjien yhdistyksen/yhdistysten 

kanssa, mutta jälkeen päin arvioituna se ei olisi tuottanut merkittävämpää tulosta hankkeessa.  

Hankesuunnitelmaan oli kirjattuna yhden hanketilaisuuden pitäminen, muuten työtä tehtäisiin 

yksittäin eri yrittäjien kanssa yhdessä heidän tarpeittensa mukaan. Hanketyöntekijä oli alusta saakka 

yhteydessä eri yrittäjien kanssa ja hanketilaisuuksia pidettiin yhden sijasta kaksi. Lisäksi hankkeesta 

oltiin mukana kunnassa järjestetyssä tilaisuudessa yhdistyksille ja levitettiin tietoa hankkeesta 

sitäkin kautta yhdistyksien tietoisuuteen. Hankkeen virallinen aloitustilaisuus järjestettiin vasta 

syksyllä eli puoli vuotta hankkeen alkamisen jälkeen. Alueelliset lehdet tekivät hankkeen 

alkamisesta pari juttua jo keväällä (pian hankkeen käynnistyttyä).  

Hankkeen aloitustilaisuudesta oli mainos myös Joutsan seudun lehdessä (pohjoista osaa Suur-

Sysmästä). Joutsaan, Pertunmaalle ja Luhankaan lähetettiin kutsuja hankkeen tiedotustilaisuudesta. 

Kaikki hankkeesta kiinnostuneet yrittäjät eivät päässeet hankkeen tilaisuuksiin, mutta jälkikäteen 

voi todeta, että hanketilaisuuden pitämisen kautta osa hankkeen toimenpiteistä 

kiinnostuneimmista yrittäjistä kuitenkin löydettiin.  



   

                                            

Suur-Sysmän historian 
tuotteistaminen kivikaudelta 
nykypäivään -hankkeen 

loppuraportti 19.12.2019 

2 

 

Hankkeelta edellytettävien toimenpiteiden ja tuotosindikaattoreiden välillä oli ristiriitaa – 

toimenpiteitä yhdistysten kanssa ei helposti nähdä taloudellisesti tuottavana, rahavirtaa 

tuottavana. Luottamus ja yhteistyö yhdistysten ja yhdistysten toimijoiden kanssa on kuitenkin 

ehdoton edellytys tämän kaltaisessa hankkeessa – ehkä kaikissa hankkeissa. Epäluuloa Suur-Sysmän 

historian tuotteistaminen kivikaudelta nykypäivään -nimistä hanketta kohtaan alkuvaiheessa tuli 

monesta suunnasta. Luultavasti siihen oli useita syitä.  Historiaa oli pyritty tuotteistamaan 

aiemminkin. Lisäksi hankesuunnitelmassa korostettavien ”tarinoiden” suhteen tutkimustietoon 

eräät tahot näkivät ongelmallisena. Tarinoita voi kuitenkin pitää tieteen ja tutkimuksen 

popularisointina. Tässä hankkeessa siihen on pyritty ja onnistuttu: hanke on tuonut esiin 

ympäristöhistoriallista tietoa, mutta tarinoiden ja esittelyjen muodossa.  

Hankesuunnitelmassa on esitetty muun muassa, että Suur-Sysmän muinaisia, pyhiä ja parantavia 

paikkoja kartoitettaisiin, jotta niitä olisi mahdollista saada esiin ja hyödyntää kuten pohjoisessa 

saamelaisuuden osalta on tehty. Paikkoihin liittyvän pyhyyden selvittämisessä tutkimustieto ei riitä 

vaan nimenomaan tarinat ja säilyneet muinaiskohteet avaavat merkityksellisinä pidettyjä paikkoja. 

Tällainen kohde on esim. Sysmän Suopellon Piekkolan lähde. Usein tällaisiin merkityksellisiin 

paikkoihin on liittynyt negatiivista kaikua tai tuhoutuminen. Piekkolan lähdekin on tuhoutunut. 

Matkailun kannalta ihmisiä voi aivan hyvin kiinnostaa paikkoihin liittyvä negatiivinen tieto tai 

negatiiviset kokemukset ja niihin liittyvät tarinat. Hanketyössä pidettiin kuitenkin tärkeänä paikkoja, 

henkilöitä, uskomuksia tms. kunnioittavan tiedon välittäminen. Keskeisenä seikkana siitä syystä 

pidettiin, että pyhyyttä tuodaan esiin mahdollisimman kauniilla tavalla. Parhaiten tässä onnistuttiin 

hankkeessa tuotetussa Suur-Sysmä 1050 -videossa. Lapissa on tehty virheitä saamelaisuuden 

hyödyntämisessä, tällaista ei haluttu toistaa. Yleensä kuitenkaan ihmiset eivät kieltäneet ”arkojen 

asioiden” pääsemistä esiin vaan päinvastoin. Ongelmana oli sen sijaan sekä tietojen vähäisyys että 

paljous. Tietoa on paljon, mutta suurin osa siitä ”vain” hyvin paikallisesti kiinnostavaa. Myös 

sattumanvaraisuus oli ongelma: paljon tietoa ollaan menetetty. Uutta tietoa saatiin hyvin vähän ja 

sattumanvaraisesti eri kyliltä. Vanhoja ihmisiä pitäisi haastatella pidempään ja järjestelmällisemmin. 

Hankkeelle oli määritelty ensisijaiseksi kohderyhmäksi yrittäjät – siihen seikkaan piti suhteuttaa 

haastattelujen määrä ja tiedon hankinta.  

Sysmä Seuran rooli paikallishistorian asiantuntijana ja hankkeen onnistumisen kannalta nähtiin 

keskeisenä. Hankerahoituksen käyttäminen Sysmä Seuran kotisivuston päivittämiseen oli hyvä 

yhteistyömuoto hankkeen alkuvaiheessa. Hankevetäjän mielestä tuotteistamisessa ei ole kyse 

pelkästään yksittäisistä yrityksistä vaan koko kunnan ilmeestä historian merkityksen arvottamisessa 

ja se näkyy ulospäin parhaiten Sysmä Seuran toimintana. Sysmä Seuran kanssa tehtiin hyvää 

yhteistyötä. Yhdistyksellä oli edustus myös hankkeen ohjausryhmässä. Sysmä Seuran kanssa 

aloitettiin myös historiaan liittyvä tapahtumasarja, jolle on saatu jo jatkorahoitusta.  
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Palavereja kyläyhdistystenkin kanssa pidettiin, mutta e-sysmä -hankkeen myötä tarve siihen 

käytännössä loppui. E-sysmä -sivuston kautta on mahdollista jakaa kyliä koskevia tarinoita ja 

kyläyhdistysten on mahdollista siellä ”brändätä” tarinoin omaa kyläänsä. Tarinoita kylistä ja 

mielenkiintoisista kylien asukkaista on koottuna kirjoihin hyvin laajasti Sysmässä, 

kirjakyläyhdistyskunnassa. Näitä voisi käyttää tuotteistamisessakin suoraan erittäin hyvin jo nyt. 

Eräät yrittäjät näin myös tekevät. Uusien, alueelle muualta muuttaneiden yrittäjien kanssa yhteistyö 

paikallisesta historiasta todettiin tarpeellisemmaksi. Tehtiin myös hyvää yhteistyötä syntyjään 

paikallisten ja muualta muuttaneiden kesken historiallisen tiedon kulun osalta.  

Hankkeen alussa ei ollut olemassa tietoa yrityksistä, jotka olisivat kiinnostuneita tästä hankkeesta 

eikä hankkeessa ollut erityistä rahoitusvarausta hankematkaan, kuten monesti on. Yrittäjäryhmän 

muotoutumiseen vaadittiin hankevetäjän kyselyitäkin yrittäjiltä. Lisäksi yrittäjät olivat hyvin kiireisiä 

ja kehittämistyöhön ei tuntunut olevan aikaa. Hankkeen aloitustilaisuuteen saatiin paikalle 

matkailuyrittäjä Suur-Sysmä -alueen ulkopuolelta. Hänen kanssaan hankevetäjä toteutti 

esittelyvideon sysmäläisen kuppikiven äärellä Nuoramoisissa. Se näytettiin hankkeen 

esittelytilaisuudessa. Kuppikivien tuotteistamista pidettiin tuossa tilaisuudessa vaikeana, lähes 

mahdottomana – kuppikivien tuotteistaminen kuitenkin onnistui: Sysmän Akanojan kuppikivikorut 

lähtivät presidentinlinnaan rouva Jenni Haukiolle Sysmän kunnan markkinointilahjana. Tällainen 

markkinointi toteutettiin yhdessä Sysmän kirjakyläyhdistyksen kanssa. Kuppikiviä voitaisiin 

tuotteistaa vielä paljon laajemminkin, sillä Sysmässä on kuppikiviä enemmän kuin missään muussa 

Suomen kunnassa. ”Mahdottoman” ideointia olisi voinut syntyä enemmänkin niin, että 

historiahankkeen vetäjä olisi otettu sellaiseen suunnitteluun mukaan.  Hankevetäjä yritti saada 

taiteellistakin produktiota saada aikaan, mutta sellainen ei onnistunut. Hankesuunnitelma 

mahdollisti hyvin monenlaisen lähestymistavan tuotteistamisen toteutukseen.  

Tuotteet oli tarkoitus synnyttää hankesuunnitelman mukaan kirjoittamalla – se tuntui liian 

abstraktilta asialta yritystoimintaan monelle. Moni saattoi ajatella, että vain uudelle tuotteelle voi 

kirjoittaa tarinan. Kirjoitettua tarinaa ei taas välttämättä nähty taloudellisesti tarpeeksi 

hyödyllisenä. Hankevetäjän mielestä visuaalinen tarinankerronta on tärkeää. Se toteutettiin videon 

muodossa ja valokuvin. Kirjallisia tarinoitakin syntyi yritysten kotisivuille ja blogeihin.  

Lumous-villiyrttiyritysryhmän kanssa yhteistyö kariutui byrokraattisista syistä, mutta yritysryhmä 

voisi brändätä tuotemerkkiään hankkeessa tuotetun videon jatko-osalla – käykö näin jää nähtäväksi. 

Hankkeessa tuotetussa videossa esiintyy ”Sysmän akka”, jonka seikkailua Suur-Sysmässä 

rautakaudella kannattaisi jatkaa täydentävin videoin.  

Hankesuunnitelmassa pidettiin tärkeänä, että alueen (so. Suur-Sysmän) kaikki asukkaat voisivat tulla 

tietoisiksi ja voimaantua asuinseutunsa pitkästä historiasta. Tämä on mahdollista kaikenikäisille 

käymällä tutustumassa hopea-aarteeseen ja siihen liittyvään oheisnäyttelyyn. Tarinallinen hopea-

aarrekartta Sysmän kirkonkylän alueelta palvelee matkailijoiden lisäksi yhteisesti monia 
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kivijalkayrittäjiä reitin varrella. Hankkeen toteutusmuodossa pyrittiin tarjoamaan jotain 

markkinointiapua historiasta mahdollisimman monelle yrittäjälle, muutaman yrittäjän kanssa 

yhteistyötä tehtiin enemmän. Hankkeen loppupuolella tuli esiin, että joillain muillakin yrittäjillä olisi 

ollut tuotteistamiseen liittyviä toiveita ja odotuksia, mutta niihin ei pystytty siinä vaiheessa enää 

vastaamaan - aika loppui kesken. Samoin hienoja, ”uusia” mahdollisia matkailukohteita tuli esiin 

lukuisia, eikä niihin kaikkiin pystynyt reagoimaan kirjoittamalla niistä eikä niissä kaikissa ehtinyt 

käymään kunnolla. Jokainen kohde olisi vaatinut ottamaan yhteyttä myös lähellä asuviin ihmisiin ja 

kysymään paikan tarinan. Ihmisiä haastateltiin, mutta ajankäyttö oli haaste.  

Hankevetäjän alkuperäinen visio, ympäristöhistorian tuntemus ja henkilökohtainen verkosto 

suuntasi pitkälti koko Suur-Sysmän, Sysmän ja Itä-Päijänteen alueen yhteisen tarinan luomista, 

mutta eri yrittäjien kaikenlaiseen historiaan liittyvään tuotteistamiseen ja tiedon tarpeeseen 

pyrittiin vastaamaan mahdollisimman hyvin.  

 

4.2 Tulokset ja vaikutukset - hankkeen yhteistyökumppaneiksi 

valikoituneet yrittäjät ja yhteisöt 

Osa yrittäjistä ja kevytyrittäjistä löytyi hanketilaisuuksien kautta, osa aiemmin hankkeeseen 

lähteneen yrittäjän kautta tai muuten. Vaikka joillekin yrittäjille ”kaupattiin” mahdollisuutta hyötyä 

hankkeesta he eivät nähneet siitä hyötyä omalle toiminnalleen, heillä ei ollut aikaa perehtyä siihen 

tai heillä oli ajatus itte-tekemisestä eli ”oman näköisestä tarinasta” yritykselle. Historia ja tarinat 

tuntuivat myös selvästi liian abstrakteilta asioilta yritystoimintaan liittämiseen monille yrittäjille. 

Historian laaja-alaisuuttakaan ”eli sitä, että historia on todellakin muutakin kuin kartanot ja siitä voi 

lähteä ammentamaan tähän päivään hyvin monella tavalla” ei usein ymmärretty. Aloittaneen 

Lumous-yritysryhmän kanssa ei hankesäädösten vuoksi voitu tehdä yhteistyötä (kasvien osalta) niin 

kuin aluksi ajateltiin.  

Hanketta vedettiin matkailun näkökulmasta, mutta yrittäjiä ja kevytyrittäjiä tuli mukaan myös 

tuotemyynnin puolelta. Videon tekemiseen lähti sekä matkailuyrittäjiä että tuotemyyntiin 

erikoistuneita yrittäjiä ja kevytyrittäjiä. Siitä kasvoi merkittävä ryhmä hankkeen 

yhteistyökumppaniksi. Videon tekemisen kautta yrittäjille muodostui uusi yhteistyöverkosto.  

Myös yhteistyö muutaman yhteisön kanssa nousi merkittäväksi hankkeen aikana. Tällaisia yhteisöjä 

ovat Museovirasto, Sysmä Seura ja Itä-Hämeen opisto sekä valtakunnalliset Päijänteen 

Luonnonperintösuojelusäätiö (kotipaikka Sysmä) ja Sääksisäätiö (kotipaikka Hämeenlinna). Muita 

yhteisöjä, joiden kanssa toimittiin mm. Sysmän Kirjakyläyhdistys, Heinolan museo, Itä-Hämeen 

museo, Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Suomen hotelli- ja ravintola-alan museo, Suomen 

muinaistaideseura ja Sarsa ry.  
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Hankkeet, joiden kanssa tehtiin yhteistyötä tai joiden tilaisuuksissa oltiin; Hartolan kuningaskunnan 

elämyshankkeet, Salpausselkä geopark -hanke, Päijänne brändiksi, Sysmän ja Hartolan 

pyöräilyreitistöt -hanke, Pyhän Olavin reitistöt -hanke, Ympäristöhankkeiden kokoontumisajot ja 
Hämeenraitti – Maaseutuohjelman viestintää Hämeessä.  

Keskeisin yhteistyökumppani-yrittäjä oli paikallinen kultaseppämestari, joka teki yli 10 uutta 

tuotetta, joille on tarina hopea-aarteesta ja jotka ovat esillä hankkeen jälkeen kultasepän liikkeessä 

sekä nähtävissä että ostettavissa.  

Hankkeen keskeiset toimet  

1) hopea-aarteen järjestäminen Sysmään 

2) ideointi yrittäjien kanssa historiaan liittyvien tuotteiden osalta 

3) videon tuottaminen Sysmästä yrittäjäyhteistyön voimin 

4) Senaattori Onni Schildt –seminaarisarjan pohjatyö 

5) Axel Hårdh -tuotteen kehittäminen Maila Talvio -salonkiin. Agnes von Gerdten -hahmo syntyi.  

6) Kalho-seminaari Itä-Hämeen opistossa eli yhteys alueen arkeologiseen tutkimukseen 

7) kokonaistarinan kehittäminen eli erityisten Suur-Sysmän historiaan liittyvien asioiden 

nostaminen esiin. 

8) Hopea-aarrekartta Pyhän Olavin rantareitillä eli tarinallinen kartta Sysmän kirkonkylän 

keskustasta sisältää – hopea-aarteen löytöpaikan eli Ihananiemen tarinan, mutta pitää sisällään 

myös tietoa keskustan liikkeistä.  

9)   Ihmisen ja sääksen historian tuotteistaminen. Sääksivalokuvanäyttelyn järjestäminen ym. 

sääksen historiaan liittyvän esiin tuominen Sysmässä, esim. artikkeli sääksen rengastajasta Sysmässä 

Päijänne-lehteen.  

10)   Tutkimustyö, julkaistut ja yrityksille toimitetut kirjoitukset ja tarinat mm. kotisivuille ja 

blogeihin, esittelyt hankkeesta, yhteydet muihin hankkeisiin, yhteydenotot yrittäjiin yms.  

11) Uusien matkailukohteiden etsiminen ja niihin liittyvien tarinoiden ”metsästäminen”. 

Hankkeessa ”löydettiin” uusiksi matkailukohteiksi soveltuvia kohteita esim. luolia, joita Salpausselkä 

geopark -hanke ei ehtinyt inventoida Sysmässä. Näistä on pyritty kirjoittamaan ainakin lyhyesti 

jotain informaatiota tai jokin tarina tai paikalliset oppaat ovat olleet etsinnässä mukana ja tietävät 

paikasta.  

Hankkeen aikana paikallisesta hopea-aarteesta tuotetut korusarjat ovat Salpausselkä geopark -

hankehakemukseen Unescolle soveltuvia Sysmän paikallisesta historiasta kumpuavia tuotteita, joilla 
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on hieno tarina kaikilla. Tarina vahvistuu, kun hopea-aarre on Sysmässä ja kenellä tahansa on 

mahdollisuus käydä sitä, noin tuhat vuotta maan alla maannutta aarretta, katsomassa. Aarteen 

löytäjä oli kertomassa löydöstään ja se synnytti uusiakin tarinoita.  

 

4.3 Toiminnan, tulosten ja vaikutusten jatkuminen hankkeen jälkeen 

1) Hopea-aarre on esillä Sysmän kunnantalon Ilola-salissa helmikuun 2020 loppuun kirjaston 

palveluaikoina. Sysmän kunta on palkannut aarretta vartioimaan ja näyttelyä esittelemään 

nuoren, joka on kiinnostunut asiasta ja joka osaa kertoa aarteesta hyvin myös englanniksi. 

Näyttelyn yhteydessä on myös muita näyttelyitä ja siellä on mahdollista näyttää videoita 

paikallishistoriasta. Esim. koululaisryhmille on koko oppitunniksi esiteltävää.  

 

Hankkeen aikana tehdystä hyvähenkisestä yhteistyöstä Museoviraston kanssa on varmaan 

apua, kun seuraava näyttely halutaan saada aikaan. Sysmään saatiin hankkeen ansiosta 

vitriini, joka täyttää Museoviraston vaatimukset.  

 

Hopea-aarretta on tuotteistettu Sysmän kirkonkylän keskustakartan muodossa. Laminoitua 

karttaa on esillä keskustan myymälöissä ja majoitustiloissa.  

 

2) Hankkeen aikana kehitellyt keskeiset tuotteet ovat kuppikivi- ja hopea-aarteen mukaiset 

muinaiskorusarjat sysmäläisen kultaseppämestarin toimesta. Niille on haettu hankkeen 

aikana paikkakuntaleima, samoin yrittäjä on hakenut tuotesuojaa kuppikivikoruille (Patentti- 

ja rekisterihallituksella on pitkä käsittelyaika, eikä niiden toiminta ole sopiva korualalle). 

Toinen tuotesarja on neuleet, joissa esiintyy lappilainen ja hämäläinen vinoneliö. Se on 

laajasti muinaiskoruissa esiintyvä malli.  

 

Näille tuotteille kirjoitettu tarinat, ne on kuvattu upeasti ja ne esiintyvät tuotetulla videolla. 

Sysmän opastuskierroksiin (Lahti Regionilla myynnissä olevissa) tulee uutena mahdollisuus 

poiketa ostoksille Sysmän Kello ja Kulta -liikkeeseen.  

3)  Suur-Sysmä 1050 -video julkistetaan 3.1.2020 klo 13 tilaisuudessa. Tilaisuudessa julkistetaan 

myös uusi Sysmän hopea-aarrenäyttelyn julisteen mukainen hopeinen Sysmän sääksi -koru.  

4) Senaattori-seminaarisarjalle on saatu rahoitusta ensi vuodelle. Ensimmäinen seminaari 

järjestetään helmikuun lopussa 2020. Senaattori-seminaarisarjaa ja hopea-aarteen esillä oloa 

mainostetaan ja markkinoidaan yhdessä. Seminaarisarja jatkuu seuraavina vuosina.  

5)   Hartolan viimeinen aatelinen, Agnes von Gerdten -hahmo on lähtenyt elämään ja on tilattavissa 

tuotteena esiintymään. Agnes oli Maila Talvio -salongissa eläneen erittäin värikkään 



   

                                            

Suur-Sysmän historian 
tuotteistaminen kivikaudelta 
nykypäivään -hankkeen 

loppuraportti 19.12.2019 

7 

 

kulturellipersoona, piirieläinlääkäri Axel Hårdhin naapuri Tainionvirran varrella. Axel Hårdh ja 

Sysmässä asunut Yrjö Kokko tunsivat toisensa. Kaksikosta saisi kiinnostavan esityksen. Axel Hårdhin 

elämästä kannattaisi luoda myös Maila Talvio -salonkiin esitys.  

6) Kalho-seminaari järjestettiin Itä-Hämeen opistolla. Sysmäläissyntyiset tutkijat olivat puhumassa 

tilaisuudessa, samoin Sysmän Pyhän Olavin kirkon arkeologisia kaivauksia tehnyt Mikroliitin tutkija. 

Sysmäläisen väitöskirjatutkijan tutkimuksen etenemistä kannattaa seurata, sillä tutkimus on 

uudenlaista, siinä on mukana mm. Aalto-yliopisto ja amerikkalaisomisteisia atk-firmoja, jotka 

näkevät taloudellisia mahdollisuuksia historian uudenlaisessa visualisoinnissa. Kalholta löytynyt 

”uusi” kuppikivi on mahdollista 3D-mallintaa väitöskirjatyössä, jolloin voidaan tuottaa Kalhon kylän 

oma kuppikivituote.  

7) Hankesuunnitelma sisältää myös kokonaistarinan. Tehty video vastaa kokonaistarinaa, mutta 

kirjallista kokonaistarinaakin on koostettu. Sitä on pyritty tekemään niin, että yhdestä asiasta tai 

kohteesta olisi vain yksi (molemmat puolet) sivu tekstiä ja kuvia, jolloin siitä voisi luoda 

muokkaamalla esitteen. Kirjallisen kokonaisesityksen hyödyntäminen jatkossa on vielä auki. 

Kokonaistarinaa on kirjoitettu niin, että teksti on hyvin hiottua ja lyhyttä.  

 

Kirjallisessa kokonaisesityksessä on koottuna tarinaa esim. Sysmän Nuoramoinen-Ravioskorven 

jääkauden jälkeisestä tarinasta: Leenharjusta muinaisrantoineen, matala hiekkapohjainen 

harjujärvi Tepoonjärvi, kivikautisia asuinpaikkoja (tuhoutuneita) ja hieno Pirunkirkko-luola sekä 

mielenkiintoinen tarina alueelle aikoinaan Sysmän kirkosta pois häädetystä katolisesta papista 

perheineen. Nämä tiedot ja tarinat on välitetty alueen matkailuyrittäjälle. Samoin Luhangan 

Avosaaren kalliomaalauksesta on välitetty kirjoitettu tarina kohteen oppaalle.  

 

Päijätsalosta, Kappelinkylän Pieni Kammiovuoresta ja Vintturin vuorialueen Jalaanvuoresta on 

kirjoitettu tarinat.  

 

8) Hanketyöntekijä hakee rahoitusta Sysmän seudun (Päijänteen) ihmisen ja luonnon historian 

tutkimiseen ja kirjottamiseen. Hankevetäjä jatkaa myös opastuksia Suur-Sysmän alueella ja 

erikoistuu muinaiskohteiden opastuksiin.  

 

Aiheita, joiden historiasta pitäisi saada lisää tutkimustietoa on erityisesti Suopellon 

suunnassa esim. Piekkolan lähde siellä. Luhangan puolella oleva Vanha-Jutila käräjäkivineen 

on toinen tutkimuksellisesti erittäin kiinnostava kohde.  

 

Monet paikan nimet jäivät vaille selitystä ja tarinat vaille lopullista ratkaisua, mutta niistäkin 

pyrittiin kertomaan tai kirjoittamaan muille.  
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Tällainen oli tarina esim. Kappelinkylästä. Se on ollut ennen nimeltään Kakurinkylä. Miksi nimi 

myöhemmin muuttui Kappelinkyläksi, jäi vaille selvitystä. Tarinaksi jäi vain se, että kylä on ollut 

nimettynä kaakkurin mukaan. Kappelinkylästä (jossa sijaitsee Pieni-Kammiovuori) koilliseen sijaitsee 

Läpikäytävä.  

 

Läpikäytävä on aikoinaan liittynyt kappeleihin. Se on ollut kunniaportti jonka kautta vainajat 

kuljetettin hautausmaalle ja jonka luo saattoväki kokoontui odottamaan siunaustilaisuuden 

alkua. Läpikäytävältä annettiin lipulla merkki suntiolle kirkontorniin saattokellojen soittoa 

varten. Ennen siunauskappelin valmistumista vainajat säilytettiin maahan kaivetussa 

kellarissa. Vehmaan kylässä sijaitsevasta Läpikäytävästä kulkee osan matkaa polku 

Kappelinkylään, joka sijaitsee vesistön äärellä, Päijänteen lahden rannalla. Liittyvätkö 

Vehmaan kylän Läpikäytävä ja Kappelinkylän nimi toisiinsa ei ehkä koskaan selviä. 

Läpikäytävästä Kappelinkylään kuitenkin pääsee kulkemaan metsäkangasta pitkin. Ehkä ne 

ovat olleet aikoinaan kokonaan yhteydessä toisiinsa, kuka tietää? Tällä hetkellä alueiden 

välillä olevassa polussa on katkos.  

 

4.4 Hankkeen toteutuksen maantieteellinen alue 

Suur-Sysmän alue käsitti Sysmän, Hartolan, Pertunmaan, Luhangan, Joutsan ja Leivonmäen sekä 

osia nykyisestä Mäntyharjusta, Hirvensalmesta ja Heinolasta. Kokonaistarinaa kirjoitettiin ajatellen 

koko tätä maantieteellistä aluetta. Alue on yhtenäistä kulttuurialuetta, joten Sysmästä löytynyt ja 

esillä oleva hopea-aarrekin on tavallaan koko ko. alueen historiasta kertovaa muinaisesineistöä.  

Hankkeen aloitustilaisuuteen kutsuttiin yrittäjiä myös Suur-Sysmän alueen reuna-alueelta, 

Joutsasta, Leivonmäeltä ja Pertunmaalta. Alkuvaiheessa olisi pitänyt olla konkreettisempi esitys 

yhteiseksi toiminnaksi kolmen maakunnan raja-alueella. Sellaista ei ollut ja hanke koettiin ennen 

kaikkea Sysmän kuntalaisia ja yrittäjiä palvelevaksi. Tosin hankesuunnitelman mukaankin hanke 

kohdistuu vain Päijät-Hämeen maakunnan alueelle eli sen osalta entistä Suur-Sysmää on nykyinen 

Sysmä, Hartola ja pohjoinen osa Heinolasta (Vaippilainen-Pääsinniemi). Hankkeen indikaattoreihin 

oli tavoitteeksi asetettu kuitenkin viisi (5) kuntaa. Jos hankesuunnitelmaan määritelty toimiminen 

Päijät-Hämeen maakunnan alueella huomioidaan, indikaattorikuntia pitäisi olla kolme (Sysmä, 

Hartola ja Heinola) tai kaksi (Sysmä ja Hartola). Itse asiassa hankesuunnitelmassa lukee vain kunnat 

Sysmä ja Hartola kohdealueina. 

Hanke on matkailua tukeva – Häme, Keski-Suomi ja Pirkanmaa kehittävät matkailuaan yhteisesti, 

tämä pidettiin mielessä eli ajatus yhteisestä hämäläisestä kulttuurista pidettiin hankkeessa 

ohjenuorana eikä kunta- tai maakuntarajoja kavahdettu vaan toimittiin ja oltiin vuorovaikutuksessa 

niiden yli mahdollisimman laajasti, kuten hankesuunnitelmassa myös todettiin: hankesuunnitelman 

mukaan haluttiin, että hanke tukisi koko Päijät-Hämeen vahvuuksia. Hanketta esiteltiin Päijät-

Hämeen lisäksi Pirkanmaalla ja keskisuomalaisille.  
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Hankkeessa tehty kirjallinen kokonaisesitys sopisi malliltaan palvelemaan laajemmankin alueen 

esim. Itä-Päijänteen alueen majoitusyrittäjiä.  

 

5 Seurantatiedot  
 
5.1 Päästiinkö toteutuksessa hakemuksessa esitettyihin numeerisiin tavoitteisiin? Mistä 
mahdolliset erot johtuvat? 

5.2 Miten asetetut numeeriset tavoitteet palvelivat hankkeen toteutusta? Mitkä indikaattorit 
olisivat tukeneet paremmin toteutusta? Mitä mahdollisia omia seurantatietoja tai 
indikaattoreita toteutuksessa hyödynnettiin? 

 
Suur-Sysmän historian tuotteistaminen -hankkeen indikaattorit: 
 

      

 Tavoite toteutumassa 
30.8.18 

toteutunut toteutumassa 
31.12.18 

Lopullisesti 
toteutunut 

Yritys 
tarinallistaa 

8 2 (+6) 2 yli 10 13 

Uusi 
tuote/palvelu 

4 4  yli 4 9 

Uusi yritys 
perustetaan 

2    0,5 

Yhteisö 
aktivoituu 

4 3  1 4 

Kunnat (5!) 3/2   1 2 

Uusi 
tapahtuma 
syntyy 

2 3  4 4 

(Uusi) 
nähtävyys 
esiin 

4 4  2 4 (+ 9) 

      

 
 
Yritys tarinallistaa palvelun/tuotteen: Tavoite 8 / toteutunut 13. Sysmän Kello ja Kulta 
(5), Agnes (Merja Kuisma), Mannitar (1), Sysmä Camping (kotisivutarina), tarina Idasta 
yhteen huoneeseen (Ilola Inn), pieni tarina Markkalan risteyksessä kuraan jääneistä 
koululaisen uusista saappaista, blogit Sysmän kuppikivistä ja lapinraunioista Sysmän 
Luomuherkut kotisivustolle, Starhill Stable (video),   
Uusi tuote/palvelu syntyy: Tavoite 4 / toteutunut 9. video, Senaattori-risteily, Agnes-
aatelinen 
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kuppikivikorusarja, Sysmän rahakorut, ukkosormus, hopea-aarteen risti, tarinallinen 
hopea-aarrekartta, Sysmä 1000-neulesarja 
Uusi yritys perustetaan: Tavoite 2/toteutunut 0,5 
Yhteisö aktivoi toimintaansa: Tavoite 4 / toteutunut 4. Sysmä Seura, PLUPS, Itä-
Hämeen opisto 
Kunnat: Tavoite 3 /toteutunut 2. Sysmä, Hartola (Axel Hårdh-tapahtuma) 
Uusi tapahtuma syntyy: Tavoite 2 / toteutuu 4. Sääksi-tilaisuudet (2), hopea-
aarrenäyttely, Senaattori Onni Schildt -tapahtumat, Axel Hårdh -esitys 
(Uusi) nähtävyys esiin: Tavoite 4 / toteutuu 13. Jalaanvuori, Avosaaren kalliomaalaus, 
Ihananiemi, Pieni Kammiovuori, videolla: Supitun kvartsilouhos, Tepoonjärvi, 
Viljamenlähde, Liikolan pyyntikuopat, Pärnistön pellavapelto, Niemen kartano, Laivakivi, 
Nuoramoisen kuppikivi, Voipalan muinaistalo) 
 

INDIKAATTORIT 
 
5.1 
 
Palveluiden ja tuotteiden tarinallistaminen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden synnyttäminen 
onnistui hyvin, samoin uusien tapahtumien ja nähtävyyksien esiin saaminen. Myös yhteistyö 
yhteisöjen kanssa sujui hyvin.  
 
Uusi yritys jäi perustamatta ja kuntatasolla olivat aktiivisia vain Sysmä ja Hartola. Rahoittajan 
ohjeistuksen mukaan keskityttiin toimimaan niiden tahojen kanssa, jotka tulivat alussa esiin. 
Joutsaan, Luhankaan ja Pertunmaalle lähetettiin kutsuja hankkeen aloitustilaisuuteen ja tiedotettiin 
hankkeesta. Kahden uuden yrityksen perustaminen reilun puolitoista vuotta kestävän hankkeen 
aikana, kaiken muun työn ohella, on aika vaikea yhtälö. Yritysten tai kevytyrityksen perustamisesta 
keskusteltiin kuitenkin kolmen yrityksen perustamiseen potentiaalisen henkilön kanssa. Yksi näistä 
saattaa perustaa Salpausselkä geopark -hankkeen toimintaan soveltuvan kevytyrittäjyyden tai 
toiminimen myöhemmin.  
 
Hankkeen yritysryhmään videon tuottamiseksi mukaan tuli henkilöitä, joista toinen oli juuri 
perustanut kevytyrityksen ja toinen perusti videon teon aikana. Hankevetäjänä en kuitenkaan katso, 
että yritykset on perustettu hankkeen ansiosta. Yritystä ei voi perustaa yhdestä hankkeesta 
innostuen vaan toiminnalle pitää olla suunnitelmallinen jatko myös hankkeen päättymisen jälkeen. 
Tosin hanke saattoi olla jollain tavalla innostaa kevytyrityksen perustamiseen.  
 
Hankevetäjällä on olemassa yritys, jonka kautta ei ole harjoitettu yritystoimintaa yli kymmeneen 
vuoteen. Hankevetäjä aktivoi ensi vuoden aikana y-tunnuksensa ja tulee tekemään hankkeen 
pohjalta mm. opastuksia ja kirjoituksia. Tästä johdosta hankkeen indikaattoreihin uuden yrityksen 
perustamisen kohdalle laitettiin 0,5.  
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5.2  
 
Hankkeesta tehdylle kirjalliselle kokonaisesitykselle ei ollut olemassa indikaattoria, kirjallista 
kokonaisesitystä varten tekstiä valmistui vasta viimeisenä syksynä ja se jää jossain määrin 
odottamaan hyödyntämistä myöhemmin. Siitä on kuitenkin tehtävissä esitteitä eri kohteista ja 
asioista, kuten Avosaaren kalliomaalauksesta, Päijätsalosta, Ravioskorvesta, sahdista jne.. Näistä 
kokonaisesityksen osista onkin tehty esitteet. Näitä esitteitä ei ole kirjattu indikaattoreihin, vaikka 
ne tavallaan ovat ”tuotteita”. Aivan valmiiksi tuotteiksi niitä kuitenkin kannattaa tavoitteesta 
riippuen muokata. Hankesuunnitelman mukaiseksi kokonaisesitykseksi sopii myös hankkeesta 
yrittäjien kanssa tehty video ”Suur-Sysmä 1050”. Kokonaisesityksenhän ei ollut määrä olla 
kirjallinen. Kaikki kirjoitettu materiaali on talletettu hankkeen arkistoon.  
 
”Uusien nähtävyyksien esiin saaminen”-indikaattorissa kuten myös ”uusi tapahtuma syntyy”-
indikaattorissa olisi esim. voimakkuudesta kertova asteikko (1-3 tai 1-5) hyvä. Työ uusien 
nähtävyyksien tai uusien tapahtumien esiin saamiseksi on tarvinnut hyvin vaihtelevan määrän työtä 
ja se, miten niitä pystyy hyödyntää, on myös hyvin eri tasoista. Nähtävyydet eivät voi olla ”uusia” 
kuin jollekulle ryhmälle.  
 
”Yhteisön aktivoiminen” on myös voimakas termi. Tässä huomioitiin sellainen toiminta tai 
”aktivoituminen” yhteisöltä, joka johtui tai oli jotenkin hankkeen ansiota eli hanketoimien johdosta 
mainittu yhteisö teki toimia, joita se ei olisi muuten tehnyt. Sysmä Seuran kanssa sellaisia toimia oli 
useita, mm. Sysmä Seura järjesti hopea-aarrenäyttelytilaan myös oman näyttelyn ja Seuran 
kotisivuja alettiin päivittää usean vuoden jälkeen.  Päijänteen Luonnonperintösäätiö (PLUPS) 
osallistui Senaattoriristeilyn suunnitteluun ja veti Päijätsalossa retken Senaattoriristeilyllä. Se myös 
antoi videomateriaalia Suur-Sysmä 1050 -videota varten. Itä-Hämeen opisto vastasi Muinainen 
Kalho -seminaarin järjestelyistä. Sääksisäätiö toteutti Sääksi 100 -valokuvanäyttelyn Sysmän 
kirjastossa vuoden 2019 alussa ja osallistui Suur-Sysmä 1050 -videoon sääksen osalta. Sääksisäätiön 
edustajia osallistuu 3.1. videon julkistamistilaisuuteen. Suur-Sysmän alueen sääksen rengastajaa 
saatiin haastateltua Sääksisäätiön avustuksella. Sääksisäätiön toiminta on aktivoitunut Päijänteellä; 
valokuvanäyttely Sysmän kirjastossa tammikuussa 2019 ja osallistuminen hankkeen 3.1.2020 
tilaisuuteen.  
 
Sysmän kirjaston kävijöille on laskuri. Laskurin lisäksi Hopea-aarrenäyttelyn yhteydessä on näyttelyn 
kävijäkirja, joka talletetaan hankkeen päättymisen jälkeen hankkeen materiaalien yhteyteen.  
Asukkaiden voimaantumista historiasta ei ole arvioitu laadullisesti. Jo aiemmin oli tiedossa, että 
Sysmässä asuu runsaasti kunnan historiaa arvostavia ja ymmärtäviä asukkaita. Heidän 
keskuudessaan on varauksetta pidetty hyvin tärkeänä ja hienona asiana, että hopea-aarrenäyttely 
on Sysmään saatu. Sysmässä on kuitenkin paljon myös uusia asukkaita ja loma-asukkaita, jotka eivät 
kunnan pitkäaikaista historiaa tunne, myös matkailuyrittäjiä. Hopea-aarrenäyttelyn uskotaan jollain 
tavalla tätä seikkaa paikkaavan. Aarteesta tiedottamisen näkyvyys on tähän seikkaan tärkeä asia – 
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sitä yritetään tehdä vuoden 2020 aikana. Siihen tähtää myös Suur-Sysmä 1050 -videon lanseeraus. 
Hankkeen aikana ei pystytä näitä seikkoja enää arvioimaan.  
 

 

6 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja 
ohjausryhmä  
 
6.1 Miten hanke kartutti tuensaajan hanketyöosaamista ja hankkeen sisällön 
mukaista osaamista?    

Hanke on Sysmän kunnan. Hankkeen työntekijä ei ollut aiemmin kunnan työntekijä. Se vaikutti 
hankkeen alussa puolin ja toisin.  

 

Hankkeen maksatushakemusten tekemisen kautta hanketyöntekijän ja kunnan viranhaltijoiden 
välinen yhteistyö ja tämän tyylinen hanketyöosaaminen kehittyi parhaiten.  

 

Hopea-aarrenäyttelyn järjestyminen kunnan tiloihin oli osoitus osaamisesta kunnassa, mutta vaati 
myös uuden opettelua ja joustavuutta ja onnistui lopulta hyvin. Paikallisen historian näyttely tuli 
osaksi kunnan toimintaa hopea-aarrenäyttelyn ajaksi aarteelle palkatun esittelijän kautta.  

Tuensaaja sai kokemusta hankkeen palkkauskulujen määrittämiseen hankkeen 
suunnitteluvaiheessa. Hankkeen palkkakuluihin ei oltu huomioitu palkkaluokan suurentumista 20 
kuukauden aikana ja virheen kertautumista palkkaan liittyvien sotu-kustannusten osalta. Hankkeen 
palkkakustannusten määrittämisessä seuraavaa kertaa varten opittiin varmaan huolellisuutta. 

 

6.2 Toteutuiko hankkeen aikana ennakoituja tai muita riskejä ja kuinka niihin 
reagoitiin?   

Hankesuunnitelman mukaan Lahti Region oli lupautunut hankkeen yhteistyökumppaniksi ja 
auttamaan hankkeen toteutuksessa. Hanketyöntekijä kävi Lahti Regionin kanssa keskusteluja 
historiallisiin arvoihin ja maaseutuun liittyvästä brändäyksestä ja kysyi puhumaan siihen liittyen 
myös hankkeen alkutilaisuuteen. Lahti Regionissa ei tällaiseen kuitenkaan katsottu olevan aikaa. 
Lahti Regionilla olisi varmasti ollut annettavaakin brändäyksen suhteen ja oli harmi, ettei yhteistyötä 
voitu toteuttaa. Brändäys liittyy läheisesti hankkeen toimiin ja joku ulkopuolinen, tämän alan 
brändäykseen erikoistunut puhuja – olisi ollut paikallaan tukemaan hankkeen onnistumista. 
Alkutilaisuudessa puhui brändäyksestä paikallinen taho, mutta jatkokoulutusta ei saatu kehitettyä. 
Luultavasti brändäyksen asiantuntijoille on ongelmaa hahmottaa sitä, millaista tällainen brändäys 
voisi olla; historia on kaupallisissa piireissä vieras aihe, ei uskota, että se kiinnostaa massoja 
(matkailumielessä), siitä ei pystytä hahmottamaan ”kärkiä”, jotka ihmisiä kiinnostaisivat 
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(kartanoiden lisäksi), matkailussakin on olemassa kaupunki vs. maaseutu -asetelma jne. Tätä riskiä 
ei pystytty kartoittamaan tarkemmin. Hankkeessa kuitenkin brändättiin Sysmää rautakauden aikaan 
liittyen (video). 

Lumous-yritysryhmän toimintaan liittyy tuotteiden paikallinen brändäys. Yritysryhmälle käytiin 
puhumassa Sysmän Valittulassa vaikuttaneesta parantaja Manu Niemelästä, mutta yritysryhmä ei 
voinut toimia hankkeen kanssa byrokraattisista syistä johtuen. Paikallisten kasvien brändääminen 
olisi sopinut hyvin hankkeeseen.  

Rahoittajan edustaja puuttui alkuvaiheessa hankkeen alkutoimiin, mutta kunnan organisaatiossa 
annettiin rauhallisemmin aikaa hankkeen toimille. Hankkeen alkamisen ajankohta - kesä tulossa - oli 
kyllä - kuten rahoittajan edustaja näki - huono hankkeen kannalta, koska hanketilaisuutta ei ehditty 
pitää ennen kesää ja yrittäjät ovat kesäisin täystyöllistettyjä. Tuona aikana pystyttiin kuitenkin hyvin 
tekemään hankkeen vaatimaa taustatyötä.  

Hankkeella haettiin yrittäjiä kehittämään toimintaansa yrityksen ulkopuolelta tulevan avun turvin. 
Siihen oli hyvin vähäinen kiinnostus.  

 

6.3 Miten ohjausryhmä tuki hankkeen toteutusta? Miten ohjausryhmä 
luonnehti hankkeen onnistumista?    

Ohjausryhmän jäsenet auttoivat hankkeessa aina kun apua kysyttiin - apua ja mielipiteitä olisi 
pitänyt kysyä varmaan enemmän, käyttää siihen aikaa enemmän ja antaa aikaa palautteille. 
Toisaalta hankevetäjä pyrki käyttämään työaikaansa ennen kaikkea hankkeen onnistumisen eteen. 
Ohjausryhmän kokoukset olivat noin tunnin kestäviä ja paljon aikaa kului siihen, että 
hanketyöntekijä esitteli ideoita, tekemiään toimia ja indikaattoreiden toteutumista. Joistain ideoista 
syntyi hankkeen onnistumista tukevaa, hyvää keskustelua.  

 

Keneltäkään ohjausryhmän jäseniltä ei ole saatu huonoa palautetta. Kaikki ohjausryhmän 
(elinvoimatyöryhmän) jäsenet eivät ole päässeet ohjausryhmien kokouksiin, mutta ovat saaneet 
kuitenkin hankkeesta tuotettua väliraportointia sähköisesti. Siitä on tullut varsinkin palautetta, että 
se on ollut selkokielistä ja selkeää ja kuvannut hyvin hankkeen toimia ja pyrkimyksiä.  

 

On kommentoitu, että hanke on saanut paljon aikaan ja myös "töninyt" jollain tapaa jotain muitakin 
toimia eteenpäin. Hanketta pidettiin lähtökohtaisesti hyvin haastavana kunnan hankkeena 
toteuttaa, mutta sen on todettu onnistuneen erinomaisesti. 

 
6.4 Miten kohderyhmä koki hankkeen? Millaista palautetta kohderyhmältä on 
saatu?  
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Etenkin hankkeen loppuvaiheessa on tullut positiivista palautetta ja pidetty hanketta onnistuneena. 

Hopea-aarrenäyttelyn järjestymisestä Sysmään on tullut paljon tyytyväisiä kommentteja. Yrittäjät 

ovat pitäneet videon tuottamista tarpeellisena.  

 

7. Horisontaaliset tavoitteet 
 
Sukupuolten tasa-arvo. Hankkeen tutkimussuunnitelmassa on todettu, että tässä 
hankkeessa ei ole tarvetta virtaviivaistamiseen sukupuolen perusteella. Hanke on 
kohdistettu  miehille ja naisille tasapuolisesti.  

 
Kestävä kehitys. Hankkeessa on hankesuunnitelman mukaisesti sitouduttu kestävään 

kehitykseen, esim. videossa on käytetty aikaisemman esityksen vaatteita eikä ole ostettu 
uutta. 
 
Nähtävyyksien kirjaaminen todellakin voi synnyttää tulevaisuudessa uusia 
suojelumahdollisuuksia, kuten hankesuunnitelmaan on kirjattu. Sysmässä kasvavia ihmisen 
seuralaiskasveja,  Sysmän eläimistöä, luonnonmuodostumia ja maaseutumaista elinpiiriä 
pidettiin "tuotteina", joiden arvostuksen toivotaan hankkeenkin myötä kasvavan. Päijänteen 
taimenen tuotteistaminen ei ollut mahdollista, vaikka se olisi ollut toivottavaa. 
 
Vesistöjen arvostamisen nostamista on haettu etenkin hankkeessa tuotetun videon kautta. 
Siinä vesielementti on tärkeä.  
 
Toisin kuin hankesuunnitelmassa, myös Natura 2000 -kohteisiin suojelualueina hankkeella 
on vaikutusta. Päijätsalossa on Natura 2000 -alue. Mm. Onni Schildtin ja Senaattoriristeilyn 
kautta Päijätsalo oli monella tapaa hankkeessa keskeinen alue. 
 
Kierrätys ja lajittelu toteutettiin ja mahdollisimman vähän uutta materiaalia hankittiin. Paperia 
kului materiaalista eniten, hukkapapereita käytettiin. 
 
Hankkeessa pyrittiin rakentamaan ja tukemaan matkailun edellytyksiä. Palvelu-sektoria 
pyrittiin tukemaan ja tuottamaan sille uutta, aineetonta lisäarvoa. Hankevetäjä liikkui eniten, 
mutta kimppakyytejä ja asioiden hoitamiseen samalla ajolla pyrittiin. Hevosella liikkumisen 
mahdollisuus tuotiin esiin ja sitä yritettiin ideoida enemmänkin. Kunnantalo oli monella tapaa 
onnistuneesti logistinen keskus hankkeen eri tahojen kanssa. 
 
Sysmän luonnon arvokohteita nostettiin eri tavoin esiin. Niissä monissa yhdistyvät luonto- ja 
kulttuuriarvot. Niiden laajamittainen hyödyntäminen edistää hyvinvointia. Ympäristöhistorian 
näkökulmasta vedettynä hanke edisti tasa-arvoa, tasa-arvoa ymmärrettynä eri ihmisten 
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välillä: luontokohteiden hyödyntäminen ja luonnosta nauttiminen lisää ihmisten välistä tasa-
arvoa. Siihen on kaikilla mahdollisuuksia taloudellisista varoista riippumatta.   

 
Tällaisella hankkeella on monia ulottuvuuksia yhdenvertaisuuden edistämisessä. Tässä 
hankkeessa haluttiin korostaa mahdollisuuksia maaseudulla - niihin on kaupunkilaisillakin 
mahdollisuus. Hopea-aarrenäyttely on ilmainen ja siihen tutustuminen on kenelle tahansa 
mahdollista. Luonnossa liikkuminen, ihan keskustaluonnossakin, luontoa ja historian 
muistijälkiä tarkkailemalla on voimaannuttavaa. Nimenomaan "näiden asioiden 
huomaaminen" on ihmistä hoitavaa ja jaksamista auttavaa. Luonto- ja kulttuuriarvojen 
yhdistämistä tehtiin tässä hankkeessa. Hankesuunnitelmassa haettiin pyhien paikkojen 
selvittämistä. Niitä löytyi ja silloin ollaan kulttuurin juurilla. 
 
Haettiin tietoa paikallisista kulttuuriympäristöistä, koottiin tietoa tarinoiksi ja herätettiin 
kiinnostusta siitä. Hopea-aarteen esilläolo kirjastossa tuo tietoisuutta paikkakunnasta 
merkittävänä kulttuuriympäristönä. Monin tavoin yritettiin tehdä pohjatyötä ja lisätä 
tulevaisuudenkin  mahdollisuuksia kulttuuriympäristöjen hyödyntämiseen. 
 
Hankkeessa tehtiin hyvää yhteistyötä kunnan ympäristöosaston kanssa, esim. 
kalliomaalauksilla käytiin yhdessä. Myös syksyn ympäristöviikon vietosta ja muista retkistä 
keskusteltiin. 
 

8 Julkisuus, tiedottaminen ja yhteydet muihin 
hankkeisiin  
 
8.1 Miten hanke näkyi julkisuudessa? Miten hankkeesta tiedotettiin?    

8.2 Mihin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hanke toiminnallisesti tai 
muuten liittyi ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit)  

 
8.1 Hanke näkyi julkisuudessa sanomalehdistössä ja hankevetäjän kirjoittamien 

artikkeleiden ja tarinoiden kautta sekä tapahtumista paikallisissa netti-puskaradioissa 

(Sysmän ja Hartolan)  

Lähilehti 14.3.2018, Päijänteen lehti 11.5.2018 ja Etelä-Suomen sanomat 18.4.2018 tekivät 

hankkeen aloituksesta jutut.  

Hankevetäjä piti Uotin päivien pääpuheen heinäkuun lopussa. Itä-Häme teki haastattelun. 

Hankkeen alkutilaisuudesta tiedotettiin Joutsan seudun lehdessä ja Lähilehdessä 

(mainokset) 19.9.2018, myös facebook-sivu mainittiin mainoksissa. Hankkeen 
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käynnistystilaisuus oli 27.9.18 Paikalla oli 25 henk. Sen jälkeisessä työpajassa 4.10.18 oli 

13 henkeä. Paikalla oli myös toimittaja, joka teki tilaisuudesta jutun 10.10.2018 Lähilehteen.  

 

Lähilehden sahti-numerossa oli hankevetäjän tarina sahdista. Sysmän Kirjakyläyhdistyksen 

lehdessä oli ”Suur-Sysmän historian tuotteistamista kivikaudelta nykypäivään” ja ”Sysmän 

tarina liittyy sääksen historiaan”– kirjoitukset. Kuvat ja teksti Sirpa Rautiaisen.  

Lähilehdessä 14.11.2018 ”Maastopyöräilylä on nostetta” mainittiin hankevetäjä historian 

tarinallistajana. Lähilehdessä (hankevetäjän puhtaaksi kirjoittama) Titus Häyhän haastattelu 

hopea-aarteen ja miekan löytäjästä, Kalle Lappisesta. Juttu suunnattu nuorisolle.  

Joulukuussa 2018 - tammikuussa 2019 oli luointovalokuvaajien Petri Hirva ja Jorma Yrjölän 

”Sääksi 100 vuotta”-valokuvanäyttely Sysmän kirjastossa. Hanke oli sen sinne järjestänyt. 

Itä-Häme kirjoitti sääksestä ja matkailusta 5.12.2018 ”Sääksi voisi olla tärkeä myös Sysmän 

matkailulle”. Lähilehti 5.12.2018 ”Sääksestä uusi matkailuvaltti”. Valokuvanäyttelyssä oli 

esillä hankevetäjän kirjoittama historiikki ihmisen ja sääksen suhteen historiasta Suomessa.  

”Sääksi – hämäläinen kulttilintu?” työpaperi esitelty Pirkanmaan ely-keskuksen 

järjestämässä Ympäristöajot -tilaisuudessa.  

3.4.2019 Lähilehdessä hankevetäjän juttu ”Sysmän Senaattori Onni Schildt”. Itä-Hämeessä 

4.4.2019 Itä-Hämeessä mainittuna hankkeen osuus Sysmä-päivän vietossa. Sysmä-päivän 

7.4.2019 teema oli Senaattori Onni Schildt.  

4.4.2019 Itä-Häme kirjoitti jutun ”Kuppikivikoru tuotteistaa Sysmän pitkää historiaa. Suur-

Sysmä Päijänteen itärannalla eli vahvasti jo tuhat vuotta sitten. Hedelmällinen maaperä 

mahdollisti seudun asutuksen ja maanviljelyn jo rautakaudella.” 

17.10.2019 Itä-Hämeen yrittäjänumerossa hankevetäjän kirjoittama juttu ”Sysmän Lintalle 

haastaja. Tuotteistaminen: Sysmän akasta syntyi video paikallisten yrittäjänaisten 

yhteistyönä. Kuva Sysmän akasta oli hankkeen tuote.  

10.12.2019 Itä-Hämeessä juttu ”Historiahanke loppusuoralla. Tuotteistus: Sirpa Rautiainen 

mielii Sysmän kirkonkylälle tulikukkaketoja.” Päijänteen lehti 12.12.2019 esittelee 

kultaseppämestari Anne Laitisen hankkeessa valmistamia, hopea-aarteen mukaisia koruja. 

Hanke on mainittu apuna korujen tarinoiden laadintaan.  

Lisäksi hankevetäjä kirjoitti Sysmä oppaisiin ja myös valtakunnalliseen Matkailulehteen Sysmän 

Senaattoriristeilystä. 

8.2 Naapurikunnan, Hartolan samaan aikaan alkaneen matkailun kehittämiseen liittyvän 

Hartolan kuningaskunnan elämyshankkeet -hankkeen (nyk. Visit Hartola) kanssa tehtiin 

yhteistyötä Axel Hårdh -tapahtuman järjestämisessä Hartolaan.  
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Salpausselkä Geopark -hankkeen Unesco-hakuprosessiin käyvät Suur-Sysmän historian 

tuotteistaminen -hankkeessa tuotetut hopea-aarteen mukaan tehdyt korut ja kuppikivikorut 

kertomaan Sysmän paikallisesta kulttuurista. Geopark on yhtenäinen maantieteellinen alue, 

joka sisältää tieteellisesti kansainvälisesti merkittäväksi arvioituja geologisia kohteita. 

Geopark kertoo maiseman ja maastonmuotojen syntytarinaa ja tuo esille kulttuurin ja 

elollisen luonnon yhteydet alueen geologiaan. Geopark-alueella sijaitsevat geokohteet ovat 

geologisesti mielenkiintoisia, mutta monet ovat myös arkeologisesti, ekologisesti, 

historiallisesti ja / tai kulttuurisesti tärkeitä kohteita. Geopark edistää kestävää, geologiaa 

esille tuovaa luontomatkailua ja siihen liittyvää elinkeinotoimintaa. Geopark kokoaa ja 

tuottaa tietoa alueen kohteista sekä nostaa esille paikallisia tuotteita ja palveluita. Tärkeää 

on myös alueen luonnon ja kulttuuriperinnön vaaliminen, paikallisidentiteetin vahvistaminen 

sekä kestävän kehityksen kasvatus. Salpausselkä Geopark -hanke on sulautunut osaksi 

Lahti Regionia. 

Sysmän ja Hartolan Osaan-hankkeen ammattitorilla Kunkkuareenalla Pertunmaan 

kulttuurisihteeri ja hankevetäjä pitivät yhdessä kojua kulttuurityöstä.  

Päijänne Unescon biosfäärialueeksi ja Päijänne brändiksi -hankkeiden yhteydessä on 

esitelty Suur-Sysmän historia -hanketta.  


