
Kauan puheissa ollut ohjelmakauden päätös
on viimein täällä. Voimme katsoa tyytyväisinä
taaksepäin kaikkia vuosien 2014-2022 aikana
rahoittamiamme hankkeita ja niiden
vaikutuksia Tunturi-Lapissa. Kysyntää
rahoituksille oli huomattavasti enemmän kuin
tarjontaa, minkä vuoksi haimmekin uudelle
ohjelmakaudelle hieman suurempaa
rahoituskehystä. Päätöksen tästä saamme
joskus ensi vuoden aikana, minkä jälkeen 
 käynnistämme välittömästi hankehaun.

ELY-keskuksen rahoituksen saanut Kestävää
yritystoimintaa Tunturi-Lappiin -hanke on
tarjonnut yrityksille ilmaista konsultointia
vuoden 2021 alusta alkaen. Hanke jatkuu
vielä tämän vuoden loppuun ja sisältää
ilmaisen lakiasioiden kolmipäiväisen
koulutuksen yrityksille. Konsultointipalvelu on
kuitenkin jo päättynyt. Kitos liiketoiminnan
konsultti Ari Saarela, Lappi Consulting Oy,
vuosien yhteistyöstä ja satojen yritysten
sparrauksesta!

Itse rahoittamamme Tunturi-Lapin palkiset
samassa kaarteessa -hanke päättyi
syyskuussa, sopivasti ennen erotuksia.
Projektipäällikkö Emilia Yli-Suvanto tutustutti
alueemme seitsemän paliskunnan
poronhoitajia toisiinsa erilaisten teemojen
kautta. Kaikki yhteiset opit ja pohdinnat
tulevasta koottiin Tunturi-Lapin paliskuntien
toimintasuunnitelmaksi, joka löytyy
nettisivuiltamme.

Myös Pelkkänä korvana II - Tunturi-Lapin
kasvava yrittäjäyhteisö -hankkeen
toimenpiteet ovat päättyneet.
Projektipäällikkö Heli Alatalon luotsaama
ryhmä ehti kasvaa 197-henkiseksi kahden
hankkeen aikana. Tunturi-Lapin
yrittäjätarinoita voi edelleen kuunnella
hankkeen nimeä kantavan podcastin jaksoista
ja Facebook-ryhmään hyväksytään
jatkossakin alueen yrittäjät.

Älykkäät kyläverkot – Smart Village Networks -
hankkeelle saatiin jatkoaika huhtikuulle 2023
saakka. Sen lisäksi että hankkeessa kehitetään
valokuituverkkoja paikan päällä Lapissa, oppeja
haetaan myös maailmalta. Projektipäällikkö Annika
Lompolo kävi syyskuussa toiminnanjohtajan kanssa
Irlannissa tutustumassa paikalliseen
etätyöntekijöiden verkostoon. Jos siis etätyö,
etäpalvelut tai vaikka valokuitu omaan kylään
kiinnostavat, ota yhteyttä Annikaan!

Whenever You Need Extreme -hanke jatkuu vielä
ensi kesään, minkä jälkeen suunnitelmissa on vielä
jatkohanke. Hanke on EAKR-rahoitteinen ja sitä
koordinoi Tunturi-Lapin Kehitys LTL ry:n kanssa.
Toteutuksesta vastaa Turun yliopiston
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen henkilöstö.
Hankkeessa järjestettiin jälleen erilainen ja innostava
innovointitapahtuma, kun elintarvike- ja
luonnontuotealojen osaajat kokoontuivat
riippumattoihin ideoimaan. Seuraava tapahtuma
tullaan pitämään talvella, ole siis kuulolla!

Toivomme kaikkien jäsenten edelleen auttavan meitä
säästämään sekä aikaa, rahaa että luontoa
tilaamalla jäsenkirjeen ja laskun jatkossa
sähköpostiin. Voit tehdä tämän lähettämällä viestiä
osoitteeseen info@tunturileader.fi. Tilinumeron ja
jäsenmaksuohjeet löydätte kokouskutsusta.
Jäsenenä olet mukana kehittämässä Tunturi-Lappia
ja varmistamassa yhdistyksen toimintaedellytyksiä
alueella yhdessä meidän kanssamme.

Osallistumme mielellämme alueen kehittämiseen
sekä yritysten eri vaiheissa oleviin
kehittämiskeskusteluihin. Jos järjestätte kokouksia,
talkoita ja muita tilaisuuksia, odotamme kutsua!

Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen 
Muonion valtuustosaliin torstaina 17.11.2022 klo
18.00!

Ystävällisin terveisin 
Ella-Noora Kauppinen, Jaana Hangasvaara, Heli
Alatalo, Annika Lompolo ja Emilia Yli-Suvanto
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