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Hyvä Leader Tunturi-Lappi ry:n jäsen,
Pitkän odotuksen jälkeen olemme palanneet lähes normaaliin
arkeen. Leader-työn suola, eli maaseudun asukkaiden
tapaaminen on käynnistynyt oikein urakalla, kun olemme
kiertäneet
Tunturi-Lapin
kylissä
järjestämässä
strategiatyöpajoja. Iso kiitos kaikille työpajoja tilanneille,
Leader on otettu vastaan erittäin lämpimästi jokaiseen kylään!
Facebook-sivultamme voit käydä katsomassa tunnelmia näistä
tilaisuuksista.
Strategiatyö
Oletko kuullut Erakko-Eemelistä tai Puolikko-Erkistä?
Tunturi-Lappi on täynnä tarinoita, joista voimme löytää ideoita
ja oppeja tulevaan. Kaikkia asukkaita yhdistää vuodenkierron
kahdeksanosainen tarina, jolla kuvasimme keväällä alueemme
nykytilaa. Näistä syistä uuden paikallisen kehittämisstrategian
työnimi on Tarinoiden Tunturi-Lappi.
Strategiaan liittyviä työpajoja on järjestetty jo kahdeksan,
mutta lisää kyliä tarvitaan! Kuka tahansa voi varata ajan omalle
työpajalle Ellalta, ella-noora.polvi@tunturileader.fi. Tähän ei
tarvita kyläyhdistystä. Työpajat kestävät kaksi tuntia ja niihin
mahtuu 4-8 tunturilappilaista tai tunturilappimielistä
osallistujaa.
Hankkeet
Vuoden alussa alkoi ELY-keskuksen rahoituksen saanut
Kestävää yritystoimintaa Tunturi-Lappiin -hankkeemme.
Tarkoitus on antaa sparrausta ja neuvontaa yritysten kasvu-,
muutos- ja kriisitilanteisiin. Konsulttina toimii monelle
ennestään tuttu Ari Saarela. Hanke on ollut tänä vuonna
erittäin tarpeellinen, sillä uusia yrityksiä on perustettu TunturiLapissa ennätyksellinen määrä! Tavoite on hajauttaa
elinkeinokenttää ja jo tähän mennessä yrityksiä on tavoitettu
yli 100, joista noin puolet ovat muita kuin majoitus- ja
ohjelmapalveluyrityksiä. Hanke päättyy 31.12.2022.
Älykkäät kyläverkot – Smart Village Networks -hankkeessa on
tapahtunut henkilöstömuutos. Pitkän uran valokuituverkkojen
parissa tehnyt Seppo Alatörmänen siirtyi muihin tehtäviin.
Uudeksi projektipäälliköksi saimme marraskuun alusta alkaen
kittiläläisen Annika Lompolon. Annika on digikompassi, joka
rakastaa auttaa toisia ja etsiä ratkaisuja ongelmiin. Häneen voit
olla yhteydessä asiassa kuin asiassa!
Vuoden alussa alkanut Pelkkänä korvana II – Tunturi-Lapin
kasvava yrittäjäyhteisö -hanke jatkaa tärkeää työtä tarjoten
Tunturi-Lapin yrittäjille vertaistukea, oppeja ja hyvinvointia.
Yrittäjyyden ei tarvitse olla yksinäistä, projektipäällikkö Heli
Alatalo auttaa sinua mielellään ja kutsuu mukaan omaan
yrittäjäryhmäämme.
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Huhtikuussa alkaneessa Tunturi-Lapin palkiset samassa
kaarteessa -hankkeessa on tapahtunut paljon kesän aikana.
Projektipäällikkö Emilia Yli-Suvanto on kiertänyt jututtamassa
seitsemän paliskunnan poronhoitajia siellä, missä he itse
liikkuvat – vasanleikoissa, paliskuntien kokouksissa ja
erotuksissa.
Hankkeessa
on
järjestetty
erilaisia
verkostoitumistapahtumia ja teemailtoja osallistujien
tarpeiden mukaisesti. Kaikki poronhoitajat perheineen ovat
tervetulleita mukaan, ole siis yhteydessä Emiliaan! Hanke
kestää kesään 2022 saakka.
Syksyllä saimme rahoituspäätöksen uudelle Whenever You
Need Extreme -hankkeelle yhteistyössä Tunturi-Lapin
Kehityksen
ja
Turun
yliopiston
tulevaisuuden
tutkimuslaitoksen kanssa. WYNE-hanke edistää vähähiilistä
liiketoimintaa ja elinvoimaa Tunturi-Lapissa. Hanke yhdistää
luonnonolosuhteista kerättävän tiedon tulevaisuustietoon.
Näistä jalostetaan kestävää liiketoimintaa hankkeessa
rakennettavalla tulevaisuusalustalla ja innovaatioympäristössä
yritysten kanssa. Hanke sai 80 % rahoituksen Euroopan
aluekehitysrahastosta ja kestää kevääseen 2023 saakka.
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! Tulevan ohjelmakauden
rahoituskehysten päätökset ovat nurkan takana, ja jäsenmäärä
on yksi arvioitava kriteeri Leader-ryhmillä. 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 ja muita tilaisuuksia etänä tai muuten
rajoitukset huomioiden, olemme aina parin klikkauksen
päässä. Olethan siis rohkeasti yhteydessä!
Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen Muonion
valtuustosaliin torstaina 25.11.2021 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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