
 

 
Leader  

Tunturi-Lappi 

Isopalontie 2 

95900 KOLARI 

www.leadertunturilappi.i 

p. 040 579 0639 

p. 0400 628 183  
 

 
 
Hyvä Leader Tunturi-Lappi ry:n jäsen    Marraskuu 2017 

 

Tätä kirjoittaessani tuntureilla on jo lunta ja pikku pakkanen nipistelee mukavasti poskia. Kaikki merkit näyttävät 
positiivisilta viitaten tulevaan talvikauteen erityisesti matkailun saralla. Jokainen meistä saakoon siitä osan tavalla tai 
toisella, matkailun vaikutus heijastuu vahvasti lähes kaikkeen toimintaamme alueella. Toivotaan, että osaamme myös 
vastata siihen odotusten mukaisesti ja osin myös ylittää erityisesti asiakkaiden odotukset.  
 
Kulunut vuosi on ollut vauhdikas niin hallinnollisesti kuin hankkeiden osalta. Tämä kertoo hyvästä vireestä ja kylien 
heräämisestä omaehtoiseen kehittämistyöhön, jossa me voimme olla mukana. Myös yrittäjät ovat aktivoituneet ja 
erityisesti matkailupuolen toimijat, uudet ja toimintaansa kehittävät, ovat panostamassa tulevaisuuteen ja katsovat 
luottavaisemmin eteenpäin. Leader on nimenomaan pienten tukija, neuvoja, kumppani, joka voi mahdollistaa erinäisiä 
investointeja sekä suunnitelmia. Toivon, että muistatte edelleen, ettei ole niin pientä tilaisuutta tai asiaa, mihin ette voisi 
meitä kumppaniksi kysyä tai pyytää osallistumaan tilaisuuksiinne. Tulemme mielellämme mukaan toimintaanne ja voimme 
yhdessä kartoittaa juuri sinulle sopivan rahoitusmallin. Aina pitää muistaa kysyä, autamme parhaamme mukaan.  
  
Tuleva vuosi näyttää toimintaryhmämme näköpiiristä vilkkaalta. Käynnistämme suunnitelman mukaisesti Ruotsin 
Tornedalen2020 sekä Outokaira Tuottamhan ry:n kanssa yhteisen kansainvälisen kylämatkailuhankkeen, jonka 
tarkoituksena on tuoda naapurit lähemmäksi toisiaan yli valtakunnan rajan. Tästä kannattaa olla kuulolla, hanke sisältää 
alueen omia toimenpiteitä, mutta myös kansainvälisiä toimia, joiden tarkoituksena on nostaa kylien vetovoimaisuutta 
seuraavalle askelmalle ja mahdollistaa myös tuotteiden syntymistä aiheen ympärille. Tuloksista hyötyvät niin kylät kuin 
alueen yrittäjät sekä muut toimijat. 
LTL ry haki hallituksen päätöksen mukaisesti Ministeriöltä lisäkehystä eli lisää myöntövaltuuksia kuluvan vuoden syksyn 
haussa. Ministeriö tekee päätöksen lisäkehyksen saajista tämän vuoden loppuun mennessä, joten vielä joudumme hetken 
jännityksessä odottamaan. Lisäkehys on sen saajilla vuoden alusta käytettävissä, tiedotamme asiasta suuntaan tai toiseen 
sen ratkettua. 
Toimintaryhmämme sai kunnian vastaanottaa yksityiseltä taholta muiston, jonka tarkoituksena on mahdollistaa alueen 
nuoria yrittäjiä, yrittäjäksi aikovia, kokeilemaan ja etsimään uusia ratkaisuja, toimia ja viihtyä alueella. Rahastoa hallinnoi 
yhdistyksemme ja hallitus päättää rahoitettavista kohteista. Hakuohjeet julkaistaan pian! 
Viemme päätökseen alueellamme myös EAKR-rahoitteisen Lähiruoka- ja luonnontuotealan esiselvityshankkeen, jonka 
tulokset saadaan tulevana keväänä käyttöön, mutta toimenpiteitä toteutetaan parhaillaan, seuraa ilmoitteluamme! 
 
LTL ry toteutti kuluvana vuonna Suomen juhlavuoden kunniaksi erityisteemahankkeen, Suomi-neidon Tunturi-Lappi100. 
Hanke hyväksyttiin myös osaksi Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Nyt hanke on jo hyvällä mallilla, 
hankeaika jatkuu vielä vuoden loppuun asti. Tulemme avaamaan uuden teemahankehaun myös tulevana vuonna, tällä 
kertaa erityiskohteena nuoret. Nämä haut ovat aivan erityisiä kokonaisuuksia, jotka poikkeavat normaali Leader-
hankkeesta. Muutoinhan meillä on jatkuva hakuaika Hyrrä-järjestelmän kautta. 
 
Kuluvan vuoden lopussa hankesihteerimme jää äitiyslomalle ja hänen sijaisekseen on valittu meillä työharjoittelussakin 
toiminut Salla Saariniemi. Sallan lisäksi meillä on edelleen töissä Kuitua pohjoiseen -hankkeessa projektipäällikkö Seppo 
Alatörmänen.  
 
Tällä ohjelmakaudella Leaderin hallinnon rahoitus on sidottu yhä enemmän tuloksiin ja jäsenten määrään. Siksi pyydän 
huomioimaan, että jokainen jäsen maksaisi jäsenmaksunsa. Uusien hankehakijoiden toivomme myös liittyvän Leader 
Tunturi-Lappi ry:n jäseniksi. Tilinumeron ja jäsenmaksuohjeet löydätte kokouskutsusta. Jäsenenä olet mukana 
kehittämässä Tunturi-Lappia ja varmistamassa yhdistyksen toimintaedellytyksiä alueella yhdessä meidän kanssamme. Käy 
myös meidän Facebook-sivustolla ja paina ”tykkää” -nappulaa, saat vinkkejä ja tietoja hankemaailmasta! 
 
Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen Muonioon kunnantalolle keskiviikkona 29.11.2017 klo 18.00! 
 
Ystävällisin terveisin, 
Nina-Maria Möykkynen     
toiminnanjohtaja  
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Hankeideaa, Tunturi-Lapin kyliin elinvoimaisuutta ja yhteistyötä! 
Leader Tunturi-Lappi ry (LTL ry) on mukana toteuttamassa koko seutukunnan kattavia hankkeita, jotka edistävät kylien 
elinvoimaisuutta sekä kuntien ja kylien että myös valtakunnanrajojen välistä yhteistyötä. Tavoitteena on aktivoida kyliä 
toteuttamaan mm. laadittuja kyläsuunnitelmia. Kyliä ja yrityksiä kannustetaan aloittamaan hankkeita, joiden avulla ne 
voivat tuotteistaa ja markkinoida kylämatkailupalveluita sekä kehittää lähiruuan ja luonnontuotteiden hyödyntämistä, 
hyvinvointipalveluja ja käsitöiden hyödyntämistä. Erityisesti nuoria pyritään saamaan mukaan kehittämistoimintaan. 
 
Esimerkkejä yleishyödyllisistä kehittämishankkeista: 

• Kylien kehittämissuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen (kylä-, turvallisuus-, maisema- ja 
liiketoimintasuunnitelmat) 

• Tunturi-Lapin kylien palveluiden suunnittelu ja kehittäminen 

• Kylän vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden edistäminen, jotta alueelle saadaan uusia asukkaita 

• Kylien ympäristön viihtyvyyden parantaminen sekä perinteiden säilyttäminen, kehittäminen sekä hyödyntäminen 

Esimerkkejä yleishyödyllisistä investointihankkeista: 

• Kyläyhteisön yhteisessä käytössä olevan rakennuksen tai rakennelman rakentaminen, korjaaminen ja 
laajentaminen 

• Kylän kehittämis- ja maisemanhoitosuunnitelman toteuttaminen 

• Kylien reitistöjen perustaminen ja kehittäminen 

Yritystukea yrityksen investointiin, yritysryhmän kautta kehittämiseen sekä uuden liiketoiminnan käynnistämiseen ja 
kokeiluihin Kipinää Tunturi-Lappiin kehittämisstrategian mukaisesti! 

• Tuettavan investoinnin tai muun toimenpiteen tulee liittyä sellaiseen yritystoimintaan, joka lisää asukkaiden 
toimeentulomahdollisuuksia, monipuolistaa alueen elinkeinotoimintaa tai parantaa elinkeinotoiminnan 
rakennetta heikentämättä kuitenkaan toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. 

• Mikroyritystä suuremman yrityksen harjoittaessa maataloustuotteen ensiasteen jalostusta tai markkinointia 
toimintaa voidaan tukea vain, jos yli puolet yrityksen liikevaihdosta tulee kyseisestä toiminnasta. 

Tukikelpoinen yritys: 

• Maaseudulla sijaitseva mikroyritys aloittaessaan, laajentaessaan tai kehittäessään toimintaansa, jossa on alle 10 
työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa 

• Maatalousyritys (maatila) ryhtyessään harjoittamaan tai harjoittaessaan muuta yritystoimintaa kuin maatalous. 
Maatalousyrityksen katsotaan laajentavan toimintaansa maatalouden ulkopuolelle, jos se ryhtyy maatilalla tai siltä 
käsin tuottamaan palveluja tai valmistamaan muita tuotteita kuin maataloustuotteita. 

 
 Yritystuen saajaa koskevia edellytyksiä: 

• Tuen saaja voi olla luonnollinen henkilö (toiminimenä tai maatalousyrityksessä maataloudenharjoittajana), avoin 
yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta. 

• Yrittäjällä tai yrityksessä on riittävä ammattitaito ja osaaminen tuettavan yritystoiminnan harjoittamiseen ja 
johtamiseen 

• Suunnitellulla yritystoiminnalla on riittävät edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan 

 

Kysy rohkeasti lisää! 
 

 


