Toukokuu 2022

Hyvä Leader Tunturi-Lappi ry:n jäsen,
Kesä on jo nurkan takana ja sehän tietää elämää kylille.
Uudessa Maaseutu minttiin -teemahankkeessa tullaan
talkoilemaan kahdeksassa kylässä, tapahtumia tullaan
näkemään lavatansseista lohensoutuun ja keskiyön auringon
perässä moneen kylään rantautuu myös matkailijoita. Meillä
Leaderissä kesä tietää hetken hengähdystä vilkkaan kevään
jälkeen. Ohjelmakauden päättymisen vuoksi koko vuoden
rahoitukset myönnetään kevään aikana ja strategiakin
valmistuu juhannukseksi.
Strategiatyö
Leader-ryhmien haun 2. vaiheessa laaditaan uusi paikallinen
kehittämisohjelma vuosille 2023-2027. Pohjana käytetään 1.
vaiheen aineistoja. LTL ry:n tavoitteena on osallistava
strategiatyö, joka aloitettiin keräämällä laajasti ideoita
kyläkohtaisissa työpajoissa lokakuusta joulukuuhun 2021.
Ideoista muodostettiin uuden strategian painopisteet
hallituksen strategiapäivässä helmikuussa. Maaliskuusta
alkaen uusissa työpajoissa on kerätty konkreettisia
toimenpiteitä painopisteiden alle. Toukokuussa järjestetään
vielä kuntakohtaiset työpajat ja lausuntokierros.
Hankkeet
Vuoden 2021 alussa alkanut ELY-keskuksen rahoituksen saanut
Kestävää yritystoimintaa Tunturi-Lappiin -hanke on tarjoillut
parastaan. Hankkeessa on annettu sparrausta ja neuvontaa
yritysten kasvu-, muutos- ja kriisitilanteisiin. Konsultiksi
valittiin kilpailutuksessa monelle ennestään tuttu Ari Saarela
Lappi Consulting Oy:stä. Vuoden 2021 aikana Tunturi-Lapin
jokaiseen kuntaan perustettiin ennätysmäärä yrityksiä ja
kevään aikana investointihalukkuus on noussut huimasti.
Hanke on tarjonnut jo tähän mennessä ilmaista apua yli sadalle
tunturilappilaiselle yritykselle. Hanke päättyy 31.12.2022.
Valokuituverkkoja rakennetaan Lapissa jälleen tulevana
kesänä ja kiinnostus niitä kohtaan kasvaa aina, kun netti tökkii
iltasella. Älykkäät kyläverkot – Smart Village Networks hankkeessa marraskuusta 2021 alkaen työskennellyt
projektipäällikkö Annika Lompolo on kiertänyt jakamassa ja
keräämässä tietoa kyläverkoista ympäri Lappia. Isona
tavoitteena hankkeessa on suunnitella erikokoisten
valokuituverkkojen yhteistyön muoto tulevaan.
Whenever You Need Extreme -hanke on päässyt kunnolla
vauhtiin. Hanke on EAKR-rahoitteinen ja sitä koordinoi TunturiLapin Kehitys LTL ry:n kanssa. Toteutuksesta vastaa Turun
yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen henkilöstö.
Hankkeessa on järjestetty työpajoja ja viimeisimpänä Skutsiin
pilkille -innovaatiotapahtuma Enontekiön Näkkäläjärvellä.

Pelkkänä korvana II – Tunturi-Lapin kasvava yrittäjäyhteisö
-hanke jatkaa toisella toimintavuodellaan yrittäjäverkoston
kasvattamista. Projektipäällikkö Heli Alatalo tukee yrittäjiä
haasteissaan sekä järjestää verkostolle työpajoja ja
tapahtumia, joilla lisätään sekä yritysten että yrittäjien itsensä
hyvinvointia. Hanke on saanut 80 % rahoituksen PohjoisPohjanmaan
ELY-keskuksen
kautta
Euroopan
sosiaalirahastosta.
Loput
budjetista
on
rahoitettu
yhteisvastuullisesti LTL ry:n ja Tunturi-Lapin kuntien toimesta.
Hanke päättyy 31.12.2022.
Noin vuoden käynnissä ollut Tunturi-Lapin palkiset samassa
kaarteessa -hanke on niin ikään paneutunut yhteistyön
voimaan. Hankkeen projektipäällikkö Emilia Yli-Suvanto on
kiertänyt kaikissa seitsemässä Tunturi-Lapin paliskunnassa
tutustumassa paikallisiin toimintatapoihin. Lisäksi hankkeessa
on tutustutettu poronhoitajia perheineen toisiinsa tupailloissa,
rennoissa tapaamisissa sekä lasten ja nuorten omissa
tapahtumissa. Kevään aikana projektipäällikkö ja hankkeessa
työskentelevä korkeakouluharjoittelija Helena Nevalainen ovat
kiertäneet kertomassa poronhoidosta kaikissa Tunturi-Lapin
alakouluissa. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa syksyyn asti,
alkuperäinen päättymispäivä on kesällä.
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! Strategian laadun lisäksi
uuden rahoituskehyksemme määrä riippuu jäsenmäärästä.
Tilinumeron ja jäsenmaksuohjeet löydätte kokouskutsusta.
Jäsenenä olet mukana kehittämässä Tunturi-Lappia ja
varmistamassa yhdistyksen toimintaedellytyksiä alueella
yhdessä meidän kanssamme. Meidät löytää myös
Facebookista ja Instagramista!
Osallistumme mielellämme alueen kehittämiseen sekä
yritysten eri vaiheissa oleviin kehittämiskeskusteluihin. Jos
järjestätte kokouksia, talkoita ja muita tilaisuuksia, odotamme
kutsua! On ollut mahtavaa tavata ihmisiä jälleen kasvokkain.
Olethan siis rohkeasti yhteydessä!
Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen
Muonion valtuustosaliin torstaina 19.5.2022 klo 18.00!
Ystävällisin terveisin
Ella-Noora Polvi, Jaana Hangasvaara, Heli Alatalo, Annika
Lompolo ja Emilia Yli-Suvanto
etunimi.sukunimi@tunturileader.fi
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