Väylänvartta tunturiin ja takaisin – Alkuperäinen Lappi
Torniosta Enontekiölle ja Kittilään, Kiirunasta Haaparannalle toimivien yritysten ja organisaatioiden
osaaminen, suhteet ja yhteydet ulkomaille ovat tärkeitä ja niistä saatava hyöty halutaan ulottaa yhä
laajemmalle alueelle.
Matkailuyritykset etsivät tämän päivän trendien mukaisesti uusia yhteistyökumppaneita aidoista,
lappilaisista kylistä, joiden erityistä kulttuuria ja palveluja tulisi voida tuotteistettua entistä paremmin.
Tässä hankkeessa tehdään nimenomaan valtakunnan rajan ylittävään kylämatkailuun liittyviä
toimenpiteitä sekä syvennetään Suomen puolen toimijoiden toimintaa.
Toimenpiteiden toteuttajina ovat alueen kylät ja moninaiset järjestöt yhteistyössä alueen yritysten
kanssa. Yhteistyössä vahvojen toimijoiden kanssa luodaan hankkeessa yhteistyötoimintamalli, joka
jatkuu myös hankkeen jälkeen konkreettisina tuloksina.

TOTEUTTAJAT JA TOIMINTA-ALUEET
Hankkeen yhteinen ohjausryhmä koostuu kolmen Leader -ryhmän osallistujista. Se kokoontuu
säännöllisesti ja ohjaa hankkeen sisällöllistä toimintaa ja asioiden yhteensovitusta
hankesuunnitelman mukaisesti.
Jokaisella Leader -alueella toimii oma projektipäällikkönsä ja omat projektisuunnitelmansa, joista
selviää yhteistyönä tehtävät asiat.
❖ Leader Tunturi-Lappi ry (Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio)
o projektipäällikkönä Laura Hokajärvi
❖ Outokaira tuottamhan ry (Pello, Tornio, Ylitornio)
o projektipäällikkönä Iina Askonen
❖ LLU Tornedalen 2020 (Haparanda, Kiruna, Pajala, Övertorneå)
o projektipäällikkönä Jessica Wennström

TAVOITTEET
❖ aktivoida alueen toimijoita, kyliä ja yhteisöjä kehittämään yhteistyötä toimijoiden kesken
❖ edistää alueen kylien elinvoimaisuutta ja tuoda esiin niiden vahvuuksia ja mahdollisuuksia
jopa yli valtakunnan rajan matkailun keinoin
❖ kehittää alueen kylistä vetovoimaisia kohteita, joiden toiminta on kestävällä tasolla ja voivat
toimia yhteistyössä alueen matkailukeskusten kanssa täydentävinä matkailupalveluosina:
Tunturi-Lapissa vähintään 7 kylää vastaamaan uutta tasoa
❖ saada Tunturi-Lapin alueella vähintään 4 kylää kansainvälisten matkanjärjestäjien tietoon
❖ käynnistää yhteisen verkoston rakentaminen kahden maan ja kolmen Leader-alueen
toimijoiden kesken
❖ selvittää tai kehittää alueelle avoimen lähdekoodin alusta, jossa alueen tapahtumat, palvelut
ja tuotteet ovat helposti saatavilla

TOIMENPITEET
❖ Tunturi-Lapin kylien nykytilan selvitys
❖ törmäytetään matkailukeskuksia ja kyliä lähemmäs toisiaan Tunturi-Lapin alueella
❖ huomioidaan myös toimenpiteet saavutettavuuteen liittyen yhteisesti yhteisenä
toimenpiteenä
❖ yhteistyötoimenpiteitä koko hanke-alueella, kuten yritysvierailuja ja kyläiltoja
❖ kulttuurimatkailun kehittämiseen tehtäviä toimenpiteitä, kuten tarinatupia ja kulttuuri-iltoja
❖ tuotteiden testaamista palvelumuotoilun keinoin
❖ kylämatkailupäivien ja työpajojen järjestämisiä
❖ yhteisen digitaalisen alustan suunnitteleminen; alusta mahdollistaisi toiminnan näkyvyyttä
molemmista maista
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