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Hyvä Leader Tunturi-Lappi ry:n jäsen    Marraskuu 2018 
 

Vuosi on vilahtanut taas eteenpäin ja paljon on ehtinyt tapahtua sen aikana. Yhdistyksemme henkilökunta on vuoden 
aikana tuplaantunut hankkeiden johdosta ja kehittämistyö vienyt eteenpäin alueen toimijoita yhdessä sekä yksittäin. 
Tunturi-Lapissa on hyvä tekemisen meininki käynnissä eri osa-alueilla ja se näkyy myös meille päin niin kehittäjänä kuin 
rahoittajana.  
 
Aloina alueelle ominainen matkailu on edelleen hyvässä vireessä, mutta myös luonnontuote- ja lähiruokatoiminta on 
nostanut erityisesti asemaansa. Luonnontuotepuolella tapahtuu maakunnallisesti paljon ja Tunturi-Lappi nostaa erityisesti 
asemaansa. Alueen toimijat tekevät määrätietoisesti työtä alan hyväksi, myös me olemme toimijana mukana 
edesauttamassa alueen erikoistumista tällä saralla.  
 
Tunturi-Lapin elintarvike- ja lähiruokaraportti valmistui ja sen tulokset sekä yhteistyö kuntien sekä verkoston kanssa alan 
tiimoilta mahdollistaa kehittymisen sekä erityisesti alalle tyypillisten pienten toimijoiden tukemisen. Tärkeää on tehdä 
yhteistyötä myös yli kuntarajojen, jokainen alue voi erikoistua omaan toimintaan tehden kuitenkin tiivistä yhteistyötä 
naapureiden kanssa ja verkoston avulla edetä kohti kansainvälisiä markkinoita.  
 
Tuleva vuosi näyttää toimintaryhmämme näköpiiristä edelleen vilkkaalta ja moninaiselta. Ruotsin Tornedalen2020 sekä 
Outokaira Tuottamhan ry:n kanssa yhteinen kansainvälinen kylämatkailuhankkeemme, Väylänvartta tunturiin ja takaisin -
Alkuperäinen Lappi, on täydessä vauhdissa ja ensi vuonna toteutamme edelleen yhteisiä työpajoja sekä tutustumismatkoja. 
Hanke on otettu alueella hyvin vastaan ja tarjottavat koulutus- sekä törmäyttämistilaisuudet ovat olleet kysyttyjä 
kokonaisuuksia kylillä. Laita siis Original Lapland somessa seurantaan ja ota rohkeasti yhteyttä projektipäällikkö Laura 
Hokajärveen. 
 
Kuitua pohjoiseen -tiedonvälityshanke päättyi kuluneena kesänä, mutta haimme ja saimme rahoituksen Lapin ELY-
keskukselta seuraavaan askeleeseen kyläverkkorakentamisen tueksi. Kuitu kylässä -hankkeessa aloitti alkusyksystä 
projektipäällikkönä Seppo Alatörmänen ja jatkaa näin erinomaista ja tuloksekasta työtä kylien parissa. Nyt tarkoituksena on 
myös selvittää tuloksia sekä kyläverkkojen vaikuttavuutta kylissä, mitä rahoilla on saatu aikaan ja miten kokonaisuus 
vaikuttaa kylällä. Hanke on kaksivuotinen ja vaikuttavuuden mittareita on tarkoitus saada selville osin jo ensi vuoden 
aikana.  
 
Julkaisimme alkukeväällä Nuorisorahaston, josta on mahdollista hakea pieniä investointitukia nuorten yrittäjien (NY-4H 
tms.) taholta tai pienten nuorten ryhmien toimesta. Tulemme lisäämään rahaston tunnettuutta ensi vuoden aikana 
erinäisin toimin sekä kertomaan sen tuomista mahdollisuuksista alueella. Jätimme myös ESR-hakuun nuorten hankkeen, 
jonka tarkoituksena on toimia alueella yrittäjyyskasvatuksen tukena, mahdollistaa ja edesauttaa nuorten toimia 
yrittäjyyden ladulla. Kotiseudustaan kehittyvät nuoret (KoKeNuT) -hankehakemus odottaa vielä viranomaiskäsittelyä, 
tiedotamme tästäkin, kunhan saamme päätöksiä asian tiimoilta.  
 
Meidän hallinnoima Tunturi-Lapin yrityspalvelu – vauhtia yrittäjyyteen -hanke on vastannut alueen tarpeeseen yrittäjien, 
yrittäjäksi aikovien sekä eri kehitysvaiheessa olevien yritysten tukena. Suunnittelemme parhaillaan kokonaisuudelle jatkoa 
ja mahdollisuutta toimia alueella myös tulevaisuudessa. Tästäkin lisätietoja siis luvassa.  
 
Tällä ohjelmakaudella Leaderin hallinnon rahoitus on sidottu yhä enemmän tuloksiin ja jäsenten määrään. Siksi pyydän 
huomioimaan, että jokainen jäsen maksaisi jäsenmaksunsa. 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 Suomen Kalakirjastolle torstaina 22.11.2018 klo 18.00! 
 
Ystävällisin terveisin, 
Nina-Maria Möykkynen     
toiminnanjohtaja  
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Leader Tunturi-Lappi ry:n toimintasuunnitelma 2019 sekä tulo- ja menoarvio 2019 

Yhdistyksen kevätkokouksen 2018 esityksen mukaisesti sekä kestävää kehitystä tukien, julkaisemme yhdistyksen 
toimintasuunnitelmamateriaalin sekä muun vuosikokoukseen liittyvän materiaalin jatkossa nettisivuillamme postittamisen 
sijaan. Materiaalin löydät osoitteesta https://leadertunturilappi.fi/toiminta/leader-tunturi-lappi-ry/ 

Tulemme jatkossa lähettämään myös kokouskutsun, jäsenmaksulomakkeen sekä muun materiaalin yhdistyksen 
vuosikokouksiin liittyen sähköpostilla kaikille halukkaille. Mikäli sinulle on mahdollista lähettää sähköpostia ja haluat 
jatkossa auttaa meitä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ilmoitathan meille sähköpostiosoitteesi 
info@tunturileader.fi   

Muussa tapauksessa lähetämme materiaalin sinulle kuten ennenkin. 

 

Tiedottaminen 

Pyrimme tehostamaan ja nopeuttamaan myös tiedottamistamme. Tulemme julkaisemaan noin neljä kertaa vuodessa 
yhteenvedon toiminnastamme sekä ajankohtaisista asioista. Yhteenveto julkaistaan sähköisesti ja on jatkossa löydettävissä 
osoitteesta https://leadertunturilappi.fi/toiminta/leader-tunturi-lappi-ry/ 

 

Pyydä meidät kylään! 

Muistathan, että voit aina kysyä meitä myös eri tilaisuuksiin yhteistyökumppaniksi, kertomaan eri 
rahoitusmahdollisuuksista tai muuten sparraamaan toimintaanne kylälle. Osallistumme mielellämme alueen kehittämiseen 
sekä yritysten eri elämäntilanteessa oleviin kehittämiskeskusteluihin. Olethan siis rohkeasti yhteydessä! 

 

 

Hyvää alkavaa joulusesonkia, toivottavasti tavataan pian! 
 
 
 
 
Terveisin, 
 
 
Nina-Maria, Salla, Laura & Seppo 
 
 
 
 
etunimi.sukunimi@tunturileader.fi 
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