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Kokouspaikkana Leaderin toimisto osoitteessa Jäämerentie 19. Käsitellään sääntömääräiset ja muut asiat. Ilmoitathan osallistumisestasi 16.5. mennessä kahvitarjoilun
vuoksi minna.huikuri@pll.fi tai p. 040 708 0452.

Peloton Pohjoisin -strategiaa on toteutettu nyt
lähes kahden sadan hankkeen voimin. Kiitos kaikille aktiivisille
alueen kehittäjille arvokkaasta työstä! Työ maaseudun elinvoiman lisäämiseksi ei pääty vielä tähän. Rahaa on jäljellä tuleville vuosille 2019-2020 vielä n. miljoona euroa.

Ryhmällä on vielä 245 000 euroa jäljellä hyvien kalataloushankkeiden rahoitukseen, joten jos sinulla on hankeidea tai
tarvitset apua kalatalouteen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä
Markku Ahoseen Ivalo p.040 704 6094

Perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä hankkeessa
Uuden ohjelmakauden strategiatyö on käynnistymässä. Strategia ohjaa sitä, mihin tulevat maaseudun kehittämisrahat
ohjataan. Työhön toivotaan mukaan kaikki maaseudun kehittämisestä kiinnostuneet. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan, laita yhteistietosi toiminnanjohtaja Johanna Liinamaalle.

on mm. edistetty ikäihmisten perhehoidon osaamista alueella
kouluttamalla yhteensä 55 perhehoitajaa. Lisäksi kuntien
kanssa on työstetty perhehoidon toimintaohjeita ja palvelusetelikäytänteitä tukemaan niin perhehoitoa, että sote-alan
yrittäjyyttä. Hanke on päättynyt keväällä 2019.

Yhdistyksellä on ollut käynnissä useita omia hankkeita, joilla
on pyritty edistämään niitä strategisia tavoitteita, jotka ovat
vaatineet erityishuomioita. Hankkeista lisää alla.

Nyt valmisteilla on lähes koko Lapin ja Koillismaan alueen kattava Ikäihmisten Perhehoitoa Pohjoiseen -hanke, jonka rahoitus tulee ELY-keskuksen maaseuturahastosta. Lisätietoja
hankkeesta antaa toiminnanjohtaja Johanna Liinamaa.

Lapin kalatalouden toimintaryhmä pyrkii tukemaan kaupallista kalastusta sisävesillä. Toimintaryhmä aloittaa tulevana kesänä kansainvälisen yhteistyöhankkeen, jossa
puolalaisia sisävesikalastajia koulutetaan nykyaikaisten pyyntimenetelmien käyttöön. Hanke alkaa Lokassa Luonnonvara
Osuuskunnan järjestämällä viikon koulutusjaksolla.
Saamelaisalueen koulutuskeskus sai toimintaryhmältä 90 %
tuen hankkeeseen, jossa tehtiin opetusvideot kaupallisen kalastuksen menetelmistä. Osarahoittajia olivat Inarin ja Sodankylän kunnat. Kaikki kuusi videota ovat katsottavissa YouTubessa http://www.sogsakk.fi/fi/Hankkeet/Kyelikietâ
Kannattaa katsoa, videoissa on hyviä vinkkejä myös kotitarvekalastajalle!
Ryhmän ja Sodankylän kunnan rahoittamassa Kalamassaa eri
kalalajeista eri vuodenaikoina -hankkeessa ovat Lokan kalastajat opetelleet kalamassan tekemistä. Hanke esiteltiin huhtikuun alussa Irlannissa EU:n kalaryhmien yhteistyöelimen FARNET:n seminaarissa.

Parasta Pohjoisesta -paikalliset raaka-aineet ja
käsityöyrittäjyys -hankkeella edistetään erityisesti
poron kokonaisvaltaista hyödyntämistä, luonnontuotealan
yritystoimintaa, käsityöyrittäjyyttä ja muuta paikallisiin raakaaineisiin pohjautuvaa yrittäjyyttä. Hankkeen yrityspalveluneuvojat tarjoavat tukea liiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Myös nuoret yrittäjyydestä kiinnostuneet voivat
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kääntyä yrityspalveluneuvojien puoleen. Jos sinulla on hyviä
ideoita, kuinka kehittää ko. toimialoja, olet kiinnostunut aloittamaan tai kehittämään toimintaasi yhteistyössä muiden yritysten kanssa tai tarvitset tukea yritysideasi läpikäyntiin, ole
yhteydessä Parasta pohjoisesta -hankkeen yrityspalveluneuvojiin Marika Olloseen Kemijärvi p. 040 480 5269 tai Mika
Kolehmaiseen Ivalo p. 040 124 2083
Oletko kiinnostunut tuottamaan tai hankkimaan lähiruokaa
tai käsitöitä paikallistasolla. Vastaa Itä-Lapin alueen REKOkyselyyn

Vuonna 2019 rahoitetaan jatkuvan haun periaatteella
seuraavia Peloton Pohjoisin 2014 - 2020 - strategian mukaisia
hankkeita
▪
yritysten investointi- ja kokeiluhankkeet
▪
yleishyödylliset investointihankkeet, joiden kokonaiskustannusarvio on enintään 20 000€.
▪
yleishyödylliset kehittämishankkeet, joiden kokonaiskustannusarvio on enintään 20 000€.
▪
yritysryhmähankkeet, joiden hankekoko on enintään 80 000 €
Yli 20 000€-80 000€ kehittämis-, yhteistyö- ja koulutushankkeita rahoitetaan teemahauilla, jossa ensin esitetään hankeidea. Hallituksen jatkoon valitsemat ideat etenevät varsinaiseen hankevalmisteluun ja kokoukseen, joissa niiden rahoitettavuudesta päätetään.
▪

▪

Etsi #nuorileader Instagramista, kesällä tulossa mm. kesäkuvakilpailu!

NuorisoLeader-toiminta tarjoaa sekä kehittää eteenpäin tekemisen paikkoja ja mahdollisuuksia Leader Pohjoisimman Lapin alueen nuorille. Tekemisen paikkoja voivat olla
oman näköiset projektit, pop-upit tai yrittäjyyskokeilut, joihin
voi hakea meiltä tukea 100-500 euroa. Meillä on ollut ilo tukea jo useampaa projektia frisbeegolfkorien hankinnasta
kurssin ohjaukseen. NuorisoLeader-toimintaa toteutetaan
Youth Activator Network-hankkeen alla, jolla on kumppaninaan Leader-ryhmä Pohjois-Ruotsista mahdollistaen myös
kansainvälisiä projekteja. NuorisoLeader-toimintamallin lisäksi tavoitteena on luoda yhteistyöverkostoa nuorten kanssa
työskentelevien sekä Leaderin välille vahvistaen kotiseutua
hyvänä paikkana olla, elää ja työskennellä. Jos kiinnostuit ja
haluat jutella asiasta lisää, ota yhteyttä projektipäällikkö Suvi
Keskitaloon sähköpostilla suvi.keskitalo@pll.fi0 128 099
Lue lisää: https://www.pohjoisinlappi.fi/nuorisoleader/

Haku 2. päättyy 22.5. Haun teemoja on kaksi: Kansainvälisyys ja saamelaisuus. Ideat käsitellään 12.6.
kokouksessa.
Haku 3. päättyy lokakuussa 2019. Haun teemoja
ovat nuoret ja kansainvälisyys. Aikataulu tarkentuu.

Vuonna 2019 toivomme teema- ja ideahakujen yhteydessä
rohkeita kokeiluja, yhteistyötä ja verkostoitumista sekä vahvaa kansainvälistymiseen suuntautumista nuorten ja yrittäjyyden osalta. Yrityshankkeissa painotamme erityisesti käsityöalaa ja luovia aloja sekä paikallista elintarviketuotantoa ja
biotaloutta. Hankemuodoissa panostamme etenkin yritysryhmähankkeisiin.
Kysy lisää henkilöstöltä. Henkilöstön tavoitat sähköpostilla:
etunimi.sukunimi@pll.fi .
Lisää toiminnastamme voit lukea osoitteesta
https://www.pohjoisinlappi.fi/yhteystiedot/

Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader Pohjoisin
Lappi on Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Savukosken, Pelkosenniemen, Kemijärven ja Sallan alueella toimiva Leaderryhmä. Sen kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen alueen kehittämistyössä. Yhdistys toteuttaa yhdessä tehtyä strategiaa, jonka nimi on Intoa, rohkeutta ja osaamista - Peloton Pohjoisin 2017-2020

KIITOS, ETTÄ OLET JÄSENEMME!

