Marraskuu 2019

Hyvä Leader Tunturi-Lappi ry:n jäsen,
Kun yhdistyksemme perustettiin 20 vuotta sitten, tavoitteena
oli kehittää kotiseutuamme asukkaiden ja yrittäjien ehdoilla.
Perinteitä kunnioittaen olemme jälleen saaneet pulkkaan
tapahtumarikkaan, antoisan ja aktiivisen vuoden niin
kehittämisen kuin rahoittamisenkin osalta. Tunturi-Lapissa
tapahtuu paljon, ja tämä on huomattu myös kansainvälisesti.
Voimme kaikki olla ylpeitä siitä, mihin olemme yhdistyksenä
tulleet ja mihin olemme menossa!
Henkilöstövaihdokset
Ella-Noora Polvi aloitti Leader Tunturi-Lapin toiminnanjohtajana 7.10. Vs. toiminnanjohtajana toiminut Salla
Saariniemi palaa sijaisuuden jälkeen Tunturi-Lapin nuoret
kehittäjät -hankkeen projekti-koordinaattoriksi.
Meidän, Ruotsin Tornedalen2020-ryhmän sekä Outokaira
Tuottamhan ry:n yhteinen kansainvälinen kylämatkailuhanke
Väylänvartta tunturiin ja takaisin - Alkuperäinen Lappi on
päättynyt lokakuussa 2019. Hankkeen toimenpiteet ovat
keränneet runsaasti osallistujia ja kokonaisuus on todettu
onnistuneeksi. Kiitos projektipäällikkö Laura Hokajärvelle ja
kaikille mukana olleille!
Yhdistys on lanseerannut tämän vuoden aikana Tunturi-Lapin
alueen nuorille suunnatun NuorisoLeader-rahoituksen (ent.
Nuorisorahasto). NuorisoLeaderin kautta on mahdollista
hakea pieniä investointitukia nuorten yrittäjien (NY-4H tms.)
tai pienten nuorten ryhmien taholta. Toiminnan ja rahoituksen
tunnettuutta tullaan lisäämään Tunturi-Lapin nuoret kehittäjät
-hankkeen toimenpiteiden myötä myös vuoden 2020 aikana.
Tutustu NuorisoLeader-rahoitukseen tarkemmin osoitteessa
www.leadertunturilappi.fi/nuorisoleader ja vinkkaa asiasta
myös tuttavapiirin nuorisolle!
Myös yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville on edelleen
tarjolla neuvontaa. Meidän hallinnoima Tunturi-Lapin yritykset
ja idut -hanke käynnistyi kesällä 2019 ja jatkaa sitä edeltäneen
hankkeen jalanjäljissä. Kohderyhmänä ovat Tunturi-Lapin
alueella toimivat yritykset, yrittäjyyttä suunnittelevat ja alkavat
toimijat sekä eri kehitysvaiheissa olevat yrittäjät.
Leader Tunturi-Lappi ry:n hallinnoima Kuitua pohjoiseen tiedonvälityshanke voitti huhtikuussa 2019 oman kategoriansa
Rural Inspiration Awards -kilpailussa Brysselissä. Palkinto on
hieno tunnustus siitä upeasta työstä, jota kyläverkkojen eteen
on tehty Lapissa. Kiitos projektipäällikkö Seppo Alatörmäselle,
rahoittajalle ja kaikille kyläverkkojen toteuttajille! Kuitu kylässä
-hanke jatkaa Sepon johdolla erinomaista ja tuloksekasta työtä
kylien parissa vielä vuoden 2020 loppukesään saakka. Myös
Leader-rahoitteisessa Kylien Kolari -hankekokonaisuudessa
tehty työ palkittiin hopeapokaalilla Kuntaliiton järjestämässä
kuntamarkkinoinnin SM-kilpailussa.
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toteuttajille! Kuitu kylässä -hanke jatkaa Sepon johdolla
erinomaista ja tuloksekasta työtä kylien parissa vielä vuoden
2020 loppukesään saakka. Myös Jyrki Vaattovaaran vetämässä
Kylien Kolari -hankekokonaisuudessa tehty työ palkittiin
hopeapokaalilla Kuntaliiton järjestämässä kuntamarkkinoinnin
SM-kilpailussa.
Tilasimme Lapin ammattikorkeakoulun Matkailun tutkimus- ja
koulutusinstituutilta selvityksen Tunturi-Lapin matkailun
välittömistä vaikutuksista. Selvitys on nyt julkaistu, ja siitä käy
ilmi, että matkailu tuotti Tunturi-Lappiin vuonna 2017 tuloja
290 miljoonaa euroa ja työllisyyttä 1547 henkilötyövuotta.
Olemme aloittaneet uuden strategian valmistelun, joka on
voimassa tulevan ohjelmakauden 2021-2027. Strategiaan
tullaan valitsemaan jälleen painopisteet, joiden perusteella
hankkeita rahoitetaan. Strategian valmistelussa käytetään
osallistavia menetelmiä. Kevään aikana tulemme pitämään
työpajoja,
joihin
kutsumme
monipuolisesti
eri
sidosryhmiämme – myös teidät.
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 Facebooksivustolla ja paina ”tykkää” -nappulaa, saat vinkkejä ja tietoja
hankemaailmasta!
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!
Julkaisemme yhdistyksen toimintasuunnitelman, tulo- ja
menoarvion sekä muun vuosikokoukseen liittyvän materiaalin
jälleen nettisivuillamme. Materiaalin löydät osoitteesta
https://leadertunturilappi.fi/toiminta/leader-tunturi-lappi-ry/
Huom! Postin lakosta johtuen jäsenmaksut postitetaan
hieman normaalia myöhemmin. Lasku toimitetaan
sähköpostitse niille, jotka ovat antaneet tähän luvan.
Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen Muonion
kunnantalolle torstaina 28.11.2019 klo 18.00!
Ystävällisin terveisin
Ella-Noora Polvi, Jaana Hangasvaara,
Salla Saariniemi ja Seppo Alatörmänen
etunimi.sukunimi@tunturileader.fi
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