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Hyvä Leader Tunturi-Lappi ry:n jäsen, 

Toukokuu 2021 

Ilmassa on toiveikas odotus tulevaa kesää kohtaan ja jäitten 
lähdön ajankohtaa arvaillaan eri korkeuksilla. Meillä Leaderissä 
katse on tulevan kesän sijaan jo vuodessa 2027. Olemme 
työstäneet kuluneen kevään ajan Tunturi-Lapin tarve- ja 
voimavara-analyysiä pohjaksi uuden ohjelmakauden 
strategialle. Tervetuloa mukaan! 
 
Strategiatyö 
Helmi-maaliskuussa keräsimme tietoa nykytilasta ja 
kehittämistarpeista suoraan kyliltä. Talkoo koetaan toimivaksi 
tavaksi toteuttaa hankkeita eri kylissä. Lähes kaikissa kylissä 
tarvetta on eniten lähireiteille, kokoontumistiloille sekä lasten 
ja nuorten harrastuksille. Huhti-toukokuussa analysoimme 
tuloksia kuntakohtaisissa työpajoissa ja lopuksi teimme 
hallituksemme kanssa koonnin koko Tunturi-Lapista. Tarve- ja 
voimavara-analyysi on kommenttikierroksella 18.5. saakka. 
Lopullinen versio hyväksytään hallituksen kokouksessa 27.5. ja 
se jätetään ministeriöön 31.5. mennessä. 
 
Hankkeet 
Vuoden alussa alkoi ELY-keskuksen rahoituksen saanut 
Kestävää yritystoimintaa Tunturi-Lappiin -hankkeemme. 
Tarkoitus on antaa sparrausta ja neuvontaa yritysten kasvu-, 
muutos- ja kriisitilanteisiin. Konsultiksi valittiin kilpailutuksessa 
monelle ennestään tuttu Ari Saarela. Tavoite on hajauttaa 
elinkeinokenttää ja jo tähän mennessä yrityksiä on tavoitettu 
yli 50, joista noin puolet ovat muita kuin majoitus- ja 
ohjelmapalveluyrityksiä. Hanke päättyy 31.12.2022. 
 
Valokuituverkoissa on jälleen tehty merkittäviä askeleita. 
Älykkäät kyläverkot – Smart Village Networks -hankkeemme 
sai virallisen tukipäätöksen ja aloituswebinaari järjestettiin 
joulukuussa 2020. Maaliskuussa rahoituspäätöksen sai myös 
Lapin liiton Kuitua kuntiin – Lapin kuntien laajakaista-
rakentamisen kehittämishanke. Näiden yhteistyönä kerätään 
parhaillaan tietoa laajakaistayhteyksien nykytilasta ja 
tarpeesta koko maakunnassa. Kysymyksissä voit olla 
yhteydessä projektipäällikkö Seppo Alatörmäseen. 
 
Reagoimme pandemiaan viime vuonna nopeasti yritysten 
vertaistukea ja hyvinvointia painottavalla hankkeella. Tarvetta 
samoille teemoille nähtiin myös jatkossa, ja saimme 
rahoituspäätöksen vuoden alussa alkaneelle Pelkkänä korvana 
II – Tunturi-Lapin kasvava yrittäjäyhteisö -hankkeelle. Veto-
vastuussa on jälleen yrittäjätaustainen projektipäällikkö Heli 
Alatalo. Hanke on saanut 80 % rahoituksen Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Euroopan 
sosiaalirahastosta. Loput budjetista rahoitetaan 
yhteisvastuullisesti LTL ry:n ja Tunturi-Lapin kuntien toimesta. 
 
 

Matkailun lisäksi pandemiasta on kärsinyt myös alueemme 
tärkeä perinne-elinkeino, poronhoito. Haluamme tarjota myös 
poronhoitajille hyvinvointia sekä hakea uusia 
yhteistyöavauksia seutukunnan seitsemän paliskunnan välille. 
Tähän tarkoitukseen loimme Tunturi-Lapin palkiset samassa 
kaarteessa -hankkeen, jonka rahoitimme omasta 
kehyksestämme. Hankkeelle rekrytoitiin poronperheen 
kasvatti ja agrologiopiskelija Emilia Yli-Suvanto 
projektipäälliköksi. Hanke alkoi huhtikuussa ja kestää kesään 
2022 saakka. 
 
Tiimimme vahvistukseksi saatiin myös kuudes henkilö kevään 
ajaksi, korkeakouluharjoittelija Anni Kettunen. Hän tuli meille 
opettelemaan aluekehitystä ja pääsi valmistelemaan kahta eri 
esiselvityshanketta ajankohtaisilla teemoilla. Toisessa 
tavoitteena on selvittää etäyhteisöllisyyden kokemuksia niin 
työssä kuin vapaa-ajalla. Oman kiinnostuksensa ja alueen 
tarpeiden mukaisesti hän valmisteli myös toisen hankkeen, 
jossa selvitetään Tunturi-Lapin reittien ja yhteisöllisten tilojen 
esteettömyyden nykytila ja kootaan strategia niiden 
kehittämiseksi. Kummallekin hankkeelle on haettu rahoitusta 
Lapin ELY-keskuksesta. 
 
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. Kiitos 
paljon kaikille tämän jo tehneille! 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 toiminta-
edellytyksiä alueella yhdessä meidän kanssamme. Meidät 
löytää myös Facebookista ja Instagramista! 

Osallistumme mielellämme alueen kehittämiseen sekä 
yritysten eri vaiheissa oleviin kehittämiskeskusteluihin. Jos 
järjestätte kokouksia ja muita tilaisuuksia etänä tai muuten 
rajoitukset huomioiden, olemme aina parin klikkauksen 
päässä. Olethan siis rohkeasti yhteydessä! 
 
Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen etänä 
tai paikan päälle toimistollemme torstaina 27.5.2021 klo 
18.00! 
 
Ystävällisin terveisin  
Ella-Noora Polvi, Jaana Hangasvaara, Seppo Alatörmänen, Heli 
Alatalo, Anni Kettunen ja Emilia Yli-Suvanto 
 
etunimi.sukunimi@tunturileader.fi 


