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Hyvä Leader Tunturi-Lappi ry:n jäsen    Toukokuu 2018 
 

Takana on touhukas vuosi ja vauhti tuntuu yhä vain kiihtyvän. Aktivointityö on mitä ilmeisemmin tuottanut tulosta ja 
alkaa näkyä toden teolla hankehakemuksissa sekä tiedusteluissa. Hyvä niin, meillä on aktiivinen kenttä, kylät ja 
yritykset, jotka haluavat kehittää omaa aluetta, palveluja ja mahdollisuuksia. Kuluva ohjelmakausi 2014-2020 alkaa 
olla kohta ehtoopuolella ja strategian, joka on aikanaan luotu yhteistyössä toimialueen kanssa, kannalta parhaimmat 
hankkeet pitäisi saada rahoitukseen.  
 
Kylät ja toimijat ovat erityisesti aktivoituneet ja Leader Tunturi-Lappi ry (LTL ry) käynnistikin Alkuperäinen Lappi -
kansainvälisen kylämatkailuhankkeen yhteistyössä Outokaira tuottamhan ry:n sekä Ruotsin Leader Tornedalen2020 
kanssa. Hankkeen projektipäällikkönä aloitti keväällä 2018 Laura Hokajärvi ja hän tulee aktivoimaan ja sparraamaan 
alueen kyliä ja yrityksiä kansainvälisille markkinoille asti. Olethan kuulolla, viedään Tunturi-Lapin kylämatkailu 
seuraavalle askelmalle yhdessä.  
 
Lapin Leader-ryhmien sekä Lapin ELY-keskuksen yhteisistä hankkeista on täydessä vauhdissa vielä Lapin keino, 
tiedonvälityshanke, joka nostaa maaseuturahastosta sekä Leader-ryhmiltä tukea saaneita kohteita ja yrityksiä esiin. 
Kannattaa seurata hanketta myös somessa, sieltä saa kullanarvoisia vinkkejä myös hanketyöskentelyyn. LTL ry:n 
hallinnoima Kuitua pohjoiseen -hanke päättyy tulevan kesän aikana, jolloin Seppo Alatörmäsen tuloksekas työ 
kyläverkkojen parissa päättyy. Hanke saa kuitenkin omalta osaltaan jatkoa, kun LTL ry:n hakema Lapin ELY-keskuksen 
rahoittama Kuitu kylässä -hanke alkaa tulevana kesänä. Apua kyläverkkojen rakentajille sekä jo rakentaneille 
osuuskunnille on edelleen tiedossa.   
 
Leader Tunturi-Lappi ry toteutti syksyn ja kuluneen kevään aikana koko Tunturi-Lapin kattavan EAKR-rahoitteisen 
selvityksen lähiruoan ja luonnontuotealan tilanteesta ja potentiaalista alueellamme ostopalveluna. Selvityksen raportti 
saadaan tätä kirjettä kirjoitettaessa ja se tulee löytymään myös www-sivuiltamme. Selvitys on osa suurempaa 
kokonaisuutta ja antaa suuntaa sekä selkeyttä alueella olevan potentiaalin hyödyntämiseksi. 
 
Yhdistys sai viime vuoden puolella yksityiseltä taholta lahjoituksen, jonka turvin perustimme uuden tukimuodon, 
nuorisorahaston. Rahastosta on tarkoitus tukea nuoria yrittäjiä (NY, 4H tai vastaava) alkutaipaleellaan tai pieniä 
nuorten ryhmiä, jotka haluavat lisätä oman alueen viihtyisyyttä. Laadimme säännöt sekä ohjeistuksen hakuprosessiin, 
jonka tarkoitus on opettaa nuoria projektimaiseen työskentelyyn mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Rahaston 
toiminta pidetään varsinaisesta Leader-toiminnasta erillään ja tuki ohjataan suoraan alueen nuorten hyväksi. Leader 
pienenä ja ketteränä alueen toimijana, nähtiin luontevaksi toimijaksi nuorten aktivoinnin sekä alueen 
mahdollisuuksien esiin tuojana. Yhdistyksenä tulemme kartuttamaan rahastoa edelleen mahdollisuuksien mukaan 
alueemme, Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio, nuorten hyväksi. Lue lisää www.leadertunturilappi.fi -sivustolta ja ota 
rohkeasti yhteyttä! 
 
Aloitimme vuoden alussa niin sanotut hankevastaanotot alueemme kunnissa, missä vierailemme nyt säännöllisemmin. 
Tarkkaile siis viestintäämme ja tule käymään tai ota muutoin yhteyttä, kun sinulla on idea! 
 
Tällä ohjelmakaudella 2014-2020 Leaderin hallinnon rahoitus on sidottu yhä enemmän tuloksiin ja jäsenten määrään. 
Siksi pyydän huomioimaan, että jokainen jäsen maksaisi jäsenmaksunsa ajallaan. 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! 
 
Vuosikokousmateriaalin löydät www-sivuiltamme http://leadertunturilappi.fi/toiminta/leader-tunturi-lappi-ry/ 
 
Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen Muonion kunnantalolle torstaina 24.5.2018 klo 17.00! 

  
Ystävällisin terveisin, 
 
Nina-Maria Möykkynen 
toiminnanjohtaja 
 

http://www.leadertunturilappi.fi/
http://leadertunturilappi.fi/toiminta/leader-tunturi-lappi-ry/
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Tunturi-Lapin kyliin elinvoimaisuutta ja yhteistyötä! 
 

LTL ry on mukana toteuttamassa koko seutukunnan kattavia hankkeita, jotka edistävät kylien elinvoimaisuutta 
sekä kuntien ja kylien että myös valtakunnanrajojen välistä yhteistyötä. Kyliä ja yrityksiä kannustetaan 
aloittamaan hankkeita, joiden avulla ne voivat tuotteistaa ja markkinoida kylämatkailupalveluita sekä kehittää 
lähiruuan ja luonnontuotteiden hyödyntämistä, hyvinvointipalveluja ja käsitöiden hyödyntämistä. Myös 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/palveluja 

 Kylien ympäristön viihtyvyyden parantaminen sekä perinteiden säilyttäminen, kehittäminen sekä 
hyödyntäminen 

Esimerkkejä yleishyödyllisistä investointihankkeista: 

 koko kyläyhteisön yhteisessä käytössä olevan rakennuksen tai rakennelman, leikkikentän, korjaaminen ja 
laajentaminen 

 kylän kehittämis- ja maisemanhoitosuunnitelman toteuttaminen 

 kylien reitistöjen perustaminen ja kehittäminen 

Yritystukea yrityksen investointiin, yritysryhmänä kehittämiseen sekä uuden liiketoiminnan käynnistämiseen ja 
kokeiluihin Kipinää Tunturi-Lappiin 20202 -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.  

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 sekä oltava vähintään 18-vuotias. 

 Suunnitellulla yritystoiminnalla on riittävät edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan 

 Yritys sijaitsee Tunturi-Lapissa  
 
 
Lue lisää www.leadertunturilappi.fi tai ota rohkeasti yhteyttä! Jokainen hanke on oma tapauksensa. 

 

http://www.leadertunturilappi.fi/

