Marraskuu 2020

Hyvä Leader Tunturi-Lappi ry:n jäsen,
Ensilumen aika on tullut ja syyskokous häämöttää! Viimeisen
puolen vuoden aikana on jälleen tapahtunut paljon. Olemme
onnistuneet kääntämään poikkeusolojen haasteet voitoiksi
aluekehityksessä. Valokuituverkot jatkavat nousukauttaan.
Ensimmäistä kertaa olemme onnistuneet luomaan aidosti
kuntarajat ja toimialat ylittävän yli sadan hengen
yrittäjäverkoston. Olemme käsitelleet ohjelmakaudella nyt yli
100 hankehakemusta ja tehneet myönteiset päätökset
kolmelle ensimmäiselle kokeiluhankkeelle. Käynnissä on
ohjelmakauden loppukiri!
Ohjelmakausien vaihde
Loppuvuoden aikana sidotaan kuluvan ohjelmakauden
myöntövaltuudet täysimääräisesti. Tällä hetkellä rahoitusta on
jäljellä 193 000,00 euroa ja tukipäätöksiä tehdään kerran
kuussa hallituksen kokouksissa. LTL ry:n hallituksen päätöksen
mukaisesti avasimme haun jälleen myös yleishyödyllisille
hankkeille. Rahoitusta voi hakea vuoden loppuun saakka tai
niin kauan kuin rahoitusta riittää. Hakijoina voivat olla
yritykset, yhdistykset, kunnat, osuuskunnat ja säätiöt.
Siirtymäkaudelle 2021-2022 saadaan käyttöön uudet
myöntövaltuudet, joten katkoa rahoituksiin ei tule.
NuorisoLeader-rahoitusta voi hakea jatkuvasti.
Hankkeet
Hallinnoimamme Tunturi-Lapin yritykset ja idut -hanke päättyy
31.12.2020. Hankkeessa ostopalveluna työskentelevä
liiketoiminnan konsultti Ari Saarela on tarjonnut yrityksille
neuvontaa ja auttanut sekä poikkeusrahoitusten että
tavanomaisten maaseudun yritysrahoitusten hakemisessa.
Muun muassa tämän hankkeen avulla muodostamamme kuva
toimintaympäristön ja elinkeinoelämän muutoksista poiki
uuden Kestävää yritystoimintaa Tunturi-Lappiin -hankkeen,
jossa neuvontaa annetaan erityisesti muutostilanteissa oleville
yrityksille. Yhtenä tavoitteena on hajauttaa elinkeinoelämää
uusiin toimialoihin, palveluihin ja kohderyhmiin. Hanke on ELYkeskuksen jatkokäsittelyssä ja se alkaa arviolta tammikuussa
2021.
Projektipäällikkö Seppo Alatörmäsen vetämä Kuitu kylässä hanke
päättyi
syyskuussa.
Hankkeessa
tehty
Valokuituverkkojen vaikuttavuuden arviointi lappilaisissa
kylissä -julkaisu löytyy nettisivuiltamme. Etätyösuositusten ja
digiloikan myötä valokuituverkkoja pidetään maakunnassa
jopa tieverkkoja tärkeämpänä infrana. Alatörmänen jatkaa
hyvää työtä tällä kertaa kansainvälisiä toimia edistävässä
kehittämishankkeessa nimeltään Älykkäät kyläverkot – Smart
Village Networks, joka alkoi lokakuussa. Hanke odottaa
virallista tukipäätöstä, minkä saatuamme aloitamme
tiedotuksen.
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Haimme
keväällä
Euroopan
sosiaalirahaston
poikkeusrahoitusta uuteen Pelkkänä korvana – Tunturi-Lapin
yritysten tuki poikkeusoloissa -hankkeeseen. Rekrytoimme
projektipäälliköksi yrittäjätaustaisen Heli Alatalon. Hankkeessa
on koottu yli sadan hengen yrittäjäverkosto, jossa on annettu
ja
saatu
vertaistukea
sekä
muodostettu
uusia
liikekumppanuuksia ja ystävyyssuhteita. Hankkeeseen
osallistuneiden yrittäjien ja esimerkiksi valtiovarainministeri
Matti Vanhasen tarinoita voi kuunnella Pelkkänä korvana podcast-sarjasta. Olemme jättäneet rahoitushakemuksen
jatkohankkeeseen, jonka toivotaan alkavan tammikuussa
2021.
Alueellisen strategian valmistelussa niin yrittäjien, yhdistysten,
nuorten, julkishallinnon edustajien kuin maaseudun
asukkaidenkin osallistaminen on tärkeää. Tästä syystä Leaderryhmien tulevan ohjelmakauden 2021-2027 strategioiden
valmistelua on edelleen siirretty vuodenvaihteesta huhtikuulle
2021. Vallitsevien olojen vuoksi olemme suunnittelemassa
työpajoja, jotka voidaan järjestää täysin etänä.
Aloitimme jäsenyyskampanjan, jossa kaikki sähköiseen
jäsenkirjeeseen sekä laskuun siirtyvät osallistuvat arvontaan.
Palkintona on Hosanojan porotilan sponsoroima poron
sisäpaisti sekä Leader-tuotepaketti. Kampanjaan voi osallistua
vuoden loppuun saakka laittamalla sähköpostin osoitteeseen
info@tunturileader.fi. Tällä ohjelmakaudella Leaderin
hallinnon rahoitus on sidottu yhä enemmän tuloksiin ja
jäsenten määrään. Tilinumeron ja jäsenmaksuohjeet löydätte
kokouskutsusta. Jäsenenä olet mukana kehittämässä TunturiLappia ja varmistamassa yhdistyksen toimintaedellytyksiä
alueella yhdessä meidän kanssamme. Meidät löytää myös
Facebookista!
Osallistumme mielellämme alueen kehittämiseen sekä
yritysten eri vaiheissa oleviin kehittämiskeskusteluihin. Jos
järjestätte kokouksia ja muita tilaisuuksia etänä tai muuten
turvallisesti, olemme aina parin klikkauksen päässä. Olethan
siis rohkeasti yhteydessä!
Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen etänä
torstaina 19.11.2020 klo 18.00!
Ystävällisin terveisin
Ella-Noora Polvi, Jaana Hangasvaara, Seppo Alatörmänen ja
Heli Alatalo
etunimi.sukunimi@tunturileader.fi

p. 040 579 0639
p. 0400 628 183

