Toukokuu 2020

Hyvä Leader Tunturi-Lappi ry:n jäsen,
Takanamme on poikkeuksellinen alkuvuosi. COVID-19pandemia on vaikuttanut luonnollisesti myös Leaderin
toimintaan. Olemme työskennelleet täysin etänä maaliskuun
puolesta välistä saakka. Emme itse jaa poikkeusrahoituksia,
mutta olemme lähes päivittäin neuvoneet alueemme yrittäjiä
muiden rahoittajien hakemusten teossa. Onneksemme
olemme huomanneet, että yrittäjillä on edelleen jatkuvasti
myös investointitarpeita, joihin jaamme normaaliin tapaan
rahoituksia. Myös yritysryhmä- ja kokeiluhankkeet ovat
herättäneet hakijoissa kiinnostusta. Rahoitusta on vielä hetken
saatavilla, joten nyt kannattaa toimia!

Matkailupainotteisella alueella poikkeusolot aiheuttavat
huolta erityisesti yrittäjistä. Haluamme osaltamme auttaa
heitä,
joten
haimme
Euroopan
sosiaalirahaston
poikkeusrahoitusta uuteen Pelkkänä korvana – Tunturi-Lapin
yritysten tuki poikkeusoloissa -hankkeeseen. Hankkeessa
projektipäällikkö tukee ja kuuntelee yrittäjiä kokoaikaisesti
puolen vuoden ajan. Lisäksi järjestämme useita kaikille avoimia
ohjattuja
ryhmäkeskustelutilaisuuksia
sekä
työpajoja
kokonaisvaltaisesta
hyvinvoinnista,
digitaalisesta
markkinoinnista ja digitaalisten työkalujen käytöstä. Hanke
alkaa kesäkuussa 2020.

Toimiston muutto
LTL ry:n hallituksen päätöksen mukaisesti muutimme
toimistomme Kolarista Kittilään maalis-huhtikuun vaihteessa.
Käynti- sekä postitusosoitteemme on 1.4.2020 alkaen Valtatie
28, 99100 Kittilä. Vallitsevasta tilanteesta johtuen henkilöstö ei
ole kuitenkaan toistaiseksi tavoitettavissa uudella toimistolla.
Syynä muutolle olivat lyhyemmät työmatkat henkilöstölle.
Toimistomme oli kymmenen ensimmäisen toimintavuoden
ajan Muoniossa ja viimeiset kymmenen vuotta se oli ollut
Kolarissa.

Alueellisen strategian valmistelussa niin yrittäjien, yhdistysten,
nuorten, julkishallinnon edustajien kuin maaseudun
asukkaidenkin osallistaminen on tärkeää. Tästä syystä Leaderryhmien tulevan ohjelmakauden 2021-2027 strategioiden
valmistelua lykättiin vuodenvaihteeseen. Tarkoituksemme on
aloittaa syksyllä osallistavien työpajojen järjestäminen.

Hallinnoimamme Tunturi-Lapin yritykset ja idut -hanke
käynnistyi kesällä 2019 ja on kuluvan kevään aikana noussut
arvoon
arvaamattomaan.
Hankkeessa
ostopalveluna
työskentelevä liiketoiminnan konsultti Ari Saarela on tarjonnut
yrityksille kriisiajan neuvontaa ja auttanut niin Business
Finlandin, ELY-keskuksen kuin kuntienkin jakamien
poikkeusrahoitusten hakemisessa. Lisäksi hän on vieraillut
erilaisissa tapahtumissa kertomassa yrittäjille, miten heidän
kannattaa tällaisessa tilanteessa toimia.
Myös toinen Leader Tunturi-Lappi ry:n hallinnoima hanke on
saanut erityistä kiitosta tänä keväänä. Projektipäällikkö Seppo
Alatörmäsen vetämä Kuitu kylässä -hanke on edennyt
mallikkaasti myös etämenetelmillä. Etätyöskentelystä, opiskelusta ja -palveluista on tullut arkipäivää, joten
valokuituverkkojen merkitys on konkretisoitunut lappilaisissa
kylissä. Lapissa on kuitenkin edelleen paljon alueita, joissa
kuitua ei vielä ole. Käynnissä oleva hanke päättyy syksyllä,
mutta jatkoa on jo suunniteltu. Pysykää kuulolla!
Viime vuonna lanseerattua NuorisoLeader-rahoitusta voi
hakea myös poikkeusoloissa normaalisti. NuorisoLeaderin
kautta on mahdollista hakea pieniä investointitukia nuorten
yrittäjien nuorten pienien ryhmien taholta. Tunturi-Lapin
nuoret kehittäjät -hankkeessa lisätään toiminnan tunnettuutta
ja aktivoidaan alueemme nuoria mukaan kehitystyöhön. Voit
tutustua NuorisoLeader-rahoitukseen tarkemmin osoitteessa
www.leadertunturilappi.fi/nuorisoleader ja vinkkaa asiasta
myös tuttavapiirin nuorisolle!
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Strategian valmistelun pohjana toimii teettämämme kuluvan
ohjelmakauden 2014-2020 arviointi, joka valmistui
huhtikuussa. Saimme arvioinnissa erinomaista palautetta ja
arvokasta tietoa jatkoa ajatellen. Esimerkiksi Leader TunturiLappi tunnetaan paikallisesti ja työtämme arvostetaan.
Ryhmämme toiminnan nähdään kehittäneen erityisesti
paikallista yritystoimintaa, kylien viihtyvyyttä sekä
yhteisöllisyyttä. Kiitos kaikille kyselyihin osallistuneille!
Tällä ohjelmakaudella Leaderin hallinnon rahoitus on sidottu
yhä enemmän tuloksiin ja jäsenten määrään. Tilinumeron ja
jäsenmaksuohjeet löydätte kokouskutsusta. Jäsenenä olet
mukana kehittämässä Tunturi-Lappia ja varmistamassa
yhdistyksen toimintaedellytyksiä alueella yhdessä meidän
kanssamme. Meidät löytää myös Favebookista!
Osallistumme mielellämme alueen kehittämiseen sekä
yritysten eri vaiheissa oleviin kehittämiskeskusteluihin. Jos
järjestätte kokouksia ja muita tilaisuuksia etänä, olemme aina
parin klikkauksen päässä. Olethan siis rohkeasti yhteydessä!
Julkaisemme yhdistyksen vuosiraportin 2019 sekä muun
vuosikokoukseen liittyvän materiaalin jälleen nettisivuillamme.
Materiaalin löydät osoitteesta
https://leadertunturilappi.fi/toiminta/leader-tunturi-lappi-ry/
Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen etänä
torstaina 28.5.2020 klo 18.00!
Ystävällisin terveisin
Ella-Noora Polvi, Jaana Hangasvaara,
Salla Saariniemi ja Seppo Alatörmänen
etunimi.sukunimi@tunturileader.fi
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