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Hyvä Leader Tunturi-Lappi ry:n jäsen                           Toukokuu 2019 
 

Takana on taas vauhdikas alkuvuosi ja aktivointityö näkyy hanketiedustelujen ja -hakemuksien määrässä. On mukavaa 
huomata, että yhteisöt ovat edelleen aktiivisesti mukana kehittämässä omaa aluettaan ja yrityksillä on 
investointitarpeita. Kuluva ohjelmakausi 2014-2020 on taas askeleen lähempänä päätöstään ja seuraavan 
ohjelmakauden valmistelu on jo käynnistynyt. Myös Leader Tunturi-Lappi ry (LTL ry) on ollut aktiivisesti mukana 
valmistelutyössä osallistumalla mm.  maa- ja metsätalousministeriön vetämiin CAP27-työpajoihin. Hiljalleen olemme 
aloittamassa myös LTL ry:n uuden strategian laatimisen ja toivommekin, että mahdollisimman moni ottaisi osaa 
valmistelutyöhön. Nyt on aika vaikuttaa ja tuoda esille oman alueen tarpeita tulevaa ohjelmakautta ajatellen! 
 
Alkuvuosi on tuonut mukanaan myös muutoksia Leader Tunturi-Lappi ry:n (LTL ry) henkilöstöön. Vuodenvaihteessa 
vanhempainvapaan jälkeen hankesihteerin tehtäviin palasi Jaana Hangasvaara ja keväällä saimme kuulla, että 
toiminnanjohtajamme Nina-Maria Möykkynen on valittu Kolarin kunnan kehitysjohtajaksi. Hallitus myönsi Nina-
Marialle työvapaan syyskuun 2019 loppuun saakka ja tuona aikana toiminnanjohtajan sijaisuutta hoitaa allekirjoittanut. 
Toivotamme Nina-Marialle menestystä uuteen työtehtävään!:) 
 
Kuluva vuosi näyttää toimintaryhmämme kannalta katsottuna edelleen vilkkaalta ja moninaiselta. Yksi kevään 
ehdottomista kohokohdista on ollut Kuitua pohjoiseen -hankkeen voitto Rural Inspiration Awards -kilpailussa sarjassa 
Rural revitalisation (elinvoiman lisääminen maaseudulla). Kilpailun järjesti Euroopan maaseutuverkosto ENRD 
(European Network for Rural Development) ja Brysselissä järjestetyssä palkintogaalassa palkintoa oli vastaanottamassa 
projektipäällikkö Seppo Alatörmänen. Palkinto on hieno tunnustus siitä upeasta työstä, jota Lapissa on tehty 
kyläverkkojen saralla maaseuturahaston tuella. Kiitos kaikille mukana olleille, jatketaan hyvää työtä! Kuitua pohjoiseen -
hankkeen päätyttyä kesällä 2018, tuloksekas työ on jatkunut LTL ry:n hallinnoimana ja Sepon vetämänä Lapin ELY-
keskuksen rahoittamassa Kuitu kylässä -hankkeessa. Apua kyläverkkojen rakentajille sekä jo rakentaneille osuuskunnille 
on edelleen tarjolla. Kevään aikana on myös selvitetty kyläverkkojen vaikuttavuutta on yhteistyössä Lapin AMK:n 
opiskelijaryhmän kanssa ja tuloksia tästä on pian saatavilla.  
 
Ruotsin Tornedalen2020 ja Outokaira Tuottamhan ry:n kanssa yhteinen kansainvälinen kylämatkailuhankkeemme, 
Väylänvartta tunturiin ja takaisin - Alkuperäinen Lappi, on vielä täydessä vauhdissa ja jatkuu Laura Hokajärven 
vetämänä syksylle saakka. Hankkeen aikana toteutetut koulutustilaisuudet, työpajat ja tutustumismatkat ovat olleet 
kysyttyjä kokonaisuuksia kylillä ja tuoneet osallistujille uutta oppia omaan tekemiseen ja uusia tuttavuuksia yli rajojen. 
Seuraa hankkeen tiedottamista esimerkiksi www.originallapland.fi -sivuston kautta tai sosiaalisessa mediassa. Syksylle 
on vielä luvassa hankkeen järjestämiä tilaisuuksia.  
 
Keväällä on käynnistynyt myös LTL ry:n oma Tunturi-Lapin nuoret kehittäjät -hanke. Hanke on kaksivuotinen ja 
hankkeen projektikoordinaattorina toimii toiminnanjohtajan sijaisuuden ajan Sanna Kuusela. Hanke kannustaa ja aktivoi 
alueen nuoria toimimaan yhdessä ja osallistumaan aktiivisesti oman kotiseutunsa kehittämistyöhön ja 
päätöksentekoon. Myös Leader Tunturi-Lappi ry:n perustaman nuorisorahaston tunnettuutta tullaan lisäämään nuorten 
keskuudessa ja nuoria myös kannustetaan ideoimaan ja toteuttamaan omia projektejaan. Nuorisorahastoa 
markkinoidaan jatkossa NuorisoLeader-nimellä, mikä on käytössä myös monella muulla Leader-ryhmällä. Nuorille 
suunnatun rahoituksen toimintaperiaatteet sääntöineen pysyvät samoina nimimuutoksesta huolimatta. NuorisoLeader-
nettisivut avautuvat pian, seuraa ilmoitteluamme! 
 
Meidän hallinnoima Tunturi-Lapin yrityspalvelu – vauhtia yrittäjyyteen -hanke päättyi vuodenvaihteessa ja meidän 
oman tuotannon jatkohankehakemus on tämän kirjeen kirjoitushetkellä ELY-keskuksen läpikäytävänä. Tunturi-Lapin 
yrityksen ja idut -hanke jatkaa edeltäjänsä hyvin viitoittamalla tiellä kesällä 2019 ja jatkuu vuoden 2021 puolelle. 
Tiedotamme asiasta enemmän sitten, kun hanke käynnistyy.  
 
Olemme myös toteuttamassa koko Tunturi-Lapin seutukuntaa koskevan matkailun talousvaikutusten arvioinnin 
yhteistyössä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) kanssa. Edellinen vastaavanlainen työ tehtiin alueella 
vuonna 2013, joten vertailukelpoinen uusi tieto tulee tarpeeseen. Selvitystyö on valmistumassa aivan näillä näppäimillä 
ja tulemme tiedottamaan asiasta tarkemmin sen jälkeen.  
 
Lapin Leader-ryhmien ja Lapin ELY-keskuksen yhteinen Lapin keinoja -tiedonvälityshanke käynnistyi alkuvuodesta, ja se 
jatkaa Lapin keino -hankkeen viitoittamalla tiellä. Kannattaa seurata hankkeen somekanavia ja käydä tutustumassa 
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lapinkeino.fi -sivustoon – löydät sieltä varmasti hyviä vinkkejä hanketyöskentelyyn ja voit tutustua myös yrityksiin ja 
yhteisöihin, jota ovat saaneet tukea maaseuturahastosta ja Leader-ryhmiltä.  
 
Jatkamme viime vuonna hyväksi todettuja hankevastaanottoja ja tulemme vierailemaan säännöllisesti alueemme 
kunnissa myös syksyn aikana. Tarkkaile siis viestintäämme ja tule käymään tai ota muutoin yhteyttä, kun sinulla on 
idea! Lue lisää www.leadertunturilappi.fi -sivustolta ja ota rohkeasti yhteyttä! 
 
Tällä ohjelmakaudella 2014-2020 Leaderin hallinnon rahoitus on sidottu yhä enemmän tuloksiin ja jäsenten määrään. 
Siksi pyydän huomioimaan, että jokainen jäsen maksaisi jäsenmaksunsa ajallaan. Tilinumeron ja jäsenmaksuohjeet 
löydätte kokouskutsusta. Jäsenenä olet mukana kehittämässä Tunturi-Lappia ja varmistamassa yhdistyksen 
toimintaedellytyksiä alueella yhdessä meidän kanssamme. Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista; seuraa 
meitä somessa ja saat vinkkejä ja tietoja hankemaailmasta!  
 
Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen Muonion kyläpirtille keskiviikkona 29.5.2019 klo 18.00! 

  
Ystävällisin terveisin, 
 
Salla Saariniemi 
Vs toiminnanjohtaja 
 
 
 
 
 
 
Leader Tunturi-Lappi ry:n vuosiraportti 2018 
Yhdistyksen kevätkokouksen 2018 esityksen mukaisesti sekä kestävää kehitystä tukien, julkaisemme yhdistyksen 
vuosiraportin 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 kesää, toivottavasti tavataan pian!  
 
Terveisin,  
Salla, Jaana, Laura, Sanna & Seppo  
 
etunimi.sukunimi@tunturileader.fi 
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