Jäsenkirje v. 2017
Tervetuloa vuosikokoukseen 30.5.2017 klo 15:00 Café Nastaan,
Jäämerentie 19, 99600 Sodankylä
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. valitaan hallitus vuodeksi.
Ilmoitathan osallistumisestasi vuosikokoukseen 23.5. mennessä kahvitarjoilun takia Minna
Huikurille, puh. 040 708 0452 tai minna.huikuri@pll.fi.

Kiinnostaako näköalapaikka yhdistyksemme hallituksessa?
Hallituksen jäsenyys antaa tietoa, näkemystä ja kokemusta alueemme elinvoiman ja elinkeinojen
kehittämisestä, uusia tuttavuuksia ja hyödyllisiä verkostoja. Näistä kaikista on hyötyä oman kyläsi ja
alueesi ja yrityksesi kehittämisessä. Jos jäsenyys hallituksessa kiinnostaa, varmista että olen
yhdistyksen jäsen (liittyminen tästä), Ilmoita kiinnostuksesi hallituksen jäsenyyteen
toiminnanjohtajalle puh. 040 760 4108 tai hanna-leena.talvensaari@pll.fi ja tule 30.5.
vuosikokoukseen.

Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi!
Leader Pohjoisin Lappi on Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan ja
Kemijärven kuntien alueilla toimiva Leader-ryhmä. Sen kantavana ajatuksena on paikallisen
asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen alueen kehittämistyössä. Yhdistys on laatinut
alueen asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa alueelle paikallisen
kehittämisen strategian, jonka nimi on intoa, rohkeutta ja osaamista – Peloton Pohjoisin. Strategiaa
toteutetaan innostamalla ja kannustamalla paikalliseen kehittämistyöhön, ohjaamalla ja
neuvomalla hankkeiden suunnittelussa ja rahoituksen haussa sekä hankkeiden toteutuksessa ja
toteuttamalla itse strategian mukaisia hankkeita eri rahoituksella.
Yhdistys on saanut ohjelmakaudelle 2014 – 2020 n. 8.5 miljoonan euron julkisen rahoituksen
strategian toteuttamiseen. Yritykset, yhdistykset ja muut organisaatiot voivat hakea meiltä
rahoitusta strategian mukaisiin pieniin ja paikallisiin kehittämistoimiin ja yritysten investointeihin.

Yhdistyksen hankkeet ja henkilöstö
Yhdistys toteuttaa Leader- toimintaa ja koordinoi Peloton Pohjoisin -strategiaa eri hankkeilla.
Toiminnan perustan muodostaa MMM:n myöntämä toimintaraha neuvonnan, aktivoinnin ja
toiminnan järjestämiseksi sekä yhteistyön koordinoimiseksi. Toimintarahalla on töissä
toiminnanjohtaja, hankeneuvoja ja taloussihteeri. Lisäksi yhdistys vastaa omilla kärkihankkeillaan
strategisiin kehittämishaasteisiin. Tällä hetkellä yhdistyksellä on käynnissä seuraavat hankkeet:
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Intoa Yrittäjyyteen – hanke toimii pääasiassa Inarin ja Utsjoen kuntien alueella innostaen ja
neuvoen yrittäjyyteen ja yrityksen kehittämiseen sekä kokeiluihin. Hankkeessa annetaan
yrityspalveluneuvontaa alkaville yrittäjille, avustetaan liiketoimintasuunnitelmien ja
kannattavuuden arvioinnissa, eri tukien mm. starttirahan hakemisessa ja ohjataan eri verkostojen
hyödyntämiseen. Hankkeessa kannustetaan yrittäjiä yhteistyöhön ja autetaan yhteisten
kehittämistoimien suunnittelussa ja järjestetään erilaisia tilaisuuksia, mm alkavan yrityksen
infopäiviä. Lisätietoja Henna Kontsas, puh. 040 138 4350.
#proLappi -hanke on yhdistyksemme hallinnoima Lapin Leader-ryhmien yhteinen hanke, jonka
tarkoitus on avata Lapin mahdollisuudet työelämään siirtyville opiskelijoille ja vahvistaa positiivista
Lappi-kuvaa nuorten silmissä. Hankkeessa kehitetään väylä opiskelijoiden sekä maaseudun
pienyritysten ja yhteisöjen välille työelämäkontaktien saamiseksi ja kokeillaan erilaisia
toimintatapoja kasvattaa positiivista kuvaa opiskelijoista yrittäjille ja muille työelämän tahoille sekä
madaltaa kynnystä opiskelijayhteistyöhön. Lisäksi hankkeessa järjestetään Innovaatioleiri ja
innostetaan nuoria yrittäjyyteen ja työelämän mahdollisuuksiin kotiseudulla pilotointiryhmillä.
Lisätietoja Hilma Heikkinen, puh. 040 158 3835 sekä Emmi Karjalainen, puh. 040 143 7730.
Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä – jatkohanke on Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun sekä
Pohjoisimman Lapin Leader ry:n yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on naisyrittäjyyden
vahvistaminen Lapissa. Yhdistyksemme roolina on tuoda kokonaisuuteen oma
paikallistuntemuksemme, verkostot ja kontaktit yrittäjiin ja yrityspalvelutoimijoihin,
kuntayhteistyön syventäminen sekä yrittäjien neuvonta. Hankkeessa annetaan hyvinvointialan
naisyrittäjille ohjausta, koulutusta ja luodaan verkostoitumismahdollisuuksia muiden yrittäjien sekä
kuntatoimijoiden kanssa. Lisätietoja Tiina Kärjä-Lahdensuu, puh. 040 737 4733.
Lapin elinkeinokalatalouden kehittämisen koordinointihankkeessa edistetään Lapin
kalatalousryhmän elinkeinokalatalouden kehittämisstrategian toteutuksen koordinointia,
annetaan neuvontaa kalastajille ja kalastajiksi alkaville. Verkostoidaan, ohjataan
liiketoimintasuunnitelmien ja omavalvontasuunnitelmien laatimisessa sekä autetaan ideoiden
hankkeistamisessa. Lisätietoja Markku Ahonen, puh. 040 704 6094.
Perhehoitoa ja Palveluyrittäjyyttä-hankkeessa kehitetään perhehoitoa ja sote-alan pienyrittäjyyttä
levittämällä tietoa niistä käyttäjille, potentiaalisille toimijoille ja kuntiin, tukemalla yrittäjyyttä ja
perhehoitajuutta yleisellä neuvonnalla, ohjauksella ja verkostoimisella, levittämällä tietoa
toimivista mallista palveluiden tuottamiseen sekä tukemalla paikallisten yhteistyömallien
käynnistymistä. Hankkeeseen palkataan projektipäällikön lisäksi kaksi projektityöntekijää, yksi ItäLappiin ja yksi Pohjois-Lappiin. Lisätietoja Tuulikki Ahola, puh. 040 164 6533.
Paikka Auki! Yhdistyksemme on saanut STEA:n Paikka Auki! avustusohjelmasta rahoitusta nuorten
palkkaamiseen harvaan asutun alueen kylien lasten ja nuorten kokeman hyvinvoinnin,
onnellisuuden ja osallisuuden lisäämiseen tähtäävään toimintaan. Tätä edistetään käytännössä
järjestämällä kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa kylissä erilaisia kerhoja, tapahtumia
ja muita tilaisuuksia, jossa lapset ja nuoret saavat osallistua mielekkääseen toimintaan ja sen
ideointiin ja suunnitteluun. STEA:n rahoituksella yhdistyksessä toimii kerho-ohjaajina Isa-Miranna
Puska Savukoskella, puh. 040 356 4768 sekä Susanna Kinnunen Sodankylässä, puh. 040 138 5930.
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Kokeillen Ketterää koulutusta - hankkeella vastataan alueen yrittäjien ja maaseudun asukkaiden
koulutustarpeisiin helposti tilattavien ja lähellä toteutettavien pienryhmäkoulutusten avulla.
Koulutukset lisäävät yleistä yritystoiminnan osaamista ja yritysten välistä yhteistyötä ja pyritään
lisäämään asukkaiden kehittämisosaamista. Koulutusryhmien kokoamisessa ja koulutuksien
suunnittelussa avainasemassa ovat kuntien elinkeinokoordinaattorit ja muut yritysneuvonnan
pairissa toimivat henkilöt. Mikäli koulutus kiinnostaa, otathan yhteyttä kuntasi elinkeinotoimeen.
Meidän Maisema -teemahankkeen tavoitteena on kiinnittää huomio kylämaisemaan, sen
merkitykseen asuinviihtyvyydessä sekä maiseman hyödyntämismahdollisuuksiin esim.
biotaloudessa tai työpaikkojen luomisessa alueelle. Hankkeessa voidaan rahoittaa teeman mukaisia
pieniä investointeja ja kehittämistoimenpiteitä yhdistyksille. Hakuaika toimenpiteille on 12.5.2017
saakka. Lisätietoja Annika Kostamo, puh. 040 134 9940.
Immigrant integration for rural areas: yhdistys on mukana Leader Aisapari ry:n hallinnoimassa
kansainvälisessä hankkeessa, jonka tavoitteena kerätä ja tuoda esiin, välittää ja jalostaa hyviä
käytäntöjä liittyen maahanmuuttajien kotouttamiseen maaseudulle. Toimintaan osallistuu 16
Leader-aluetta: seitsemän Itävallasta ja seitsemän Suomesta, yksi Saksasta ja yksi Ruotsista.
Lisätietoja Hanna-Leena Talvensaari, puh. 040 760 4108.

Rahoituslinjaukset
Leader Pohjoisimman Lapin hallitus on päättänyt rahoitettavien hankkeiden linjauksista vuodelle
2017. Linjauksilla halutaan varmistaa strategian kaikkien painopisteiden toteutuminen ja strategian
onnistuminen. Yritysten ja elinkeinoelämän kehittämisen rahoitus suunnataan strategian
kärkitoimialojen mukaisiin hankkeisiin. Myös nuorten yrittäjyys sekä saamelaiskulttuuriin
pohjautuva yrittäjyys on erityisen huomion kohteena.
Valinnassa painotetaan erityisesti kokeiluja ja rohkeutta, palvelujen kehittymistä, biotaloutta (poro,
lähiruoka, luonnontuotteet, bioenergia) sekä luovia aloja. Yli 15 000 euron kehittämis- ja
yhteistyöhankkeita rahoitetaan vain erillisten hakujen kautta. Yritysten investointihankkeille sekä
kokeilutuelle, yritysryhmän kehittämiselle sekä alle 15 000 euron yleishyödyllisille
kehittämishankkeille ja yhteistyöhankkeille on jatkuva haku. Tutustu tarkemmin vuoden 2017
linjauksiin kotisivullamme ennen hakemuksen jättämistä ja ota meihin hyvissä ajoin yhteyttä!

Kiitos, että olet jäsenemme – se kannustaa meitä toimimaan yhdessä
kotiseutumme kehittämiseksesi.

Terveisin:
Hanna-Leena Talvensaari, toiminnanjohtaja, puh. 040 760 4108
Minna Huikuri, taloussihteeri, puh. 040 708 0452
Annika Kostamo hankeneuvoja, puh. 040 134 9940
sähköpostit: etunimi.sukunimi@pll.fi
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