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TOIMINNANJOHTAJAN

TERVEHDYS
Ohjelmakausi 2014-20 on saatu päätökseen ja olemme siirtyneet kaksivuotiselle
siirtymäkaudelle 2021-22. Siirtymäkauden aikana toteutamme edelleen Peloton Pohjoisin
-strategia ja rahoitamme sitä tukevia kehittämis- ja investointihankkeita. Hankkeilla on jatkuva haku ja rahoituskiintiötä on varattuna yritys- ja yleishyödyllisille hankkeille näille kahdelle
vuodelle 1 857 500 € verran.
Samanaikaisesti kun jatkamme kehittämistoimintaa, niin tähtäämme jo tulevaisuuteen ja uudelle
ohjelmakaudelle 2023-27. Haku on tällä kerralla kaksivaiheinen, jonka ensimmäisessä vaiheessa
hakeudutaan Leader-ryhmäksi. Tämä hakuvaihe päättyy toukokuun lopussa. Hakemuksessa tuodaan
esiin kuntien päätökset kuulua Leader-ryhmään ja kuvataan alueen nykytila, tarpeet ja ryhmän verkostot.
Toisen vaiheen haku ajoittuu vuodelle 2022 ja siinä esitetään alueen kehittämissuunnitelma toimenpiteineen
ja sisältäen kustannussuunnitelman.
Leader-työ kumpuaa paikallisista tarpeista ja työllä pyritään lisäämään alueen elinvoimaa sekä
viihtyvyyttä ja huomioida toiminnassa eri ikäluokat, etenkin lapset ja nuoret sekä ikäihmiset.
Tulevasta ohjelmakaudesta tiedämme sen, että rahoitusta tullaan suuntaamaan hiiliviisaisiin ratkaisuihin ja
rahoituksella pyritään vähentämään ilmastonmuutosta. Myös termit Älykäs maaseutu ja Älykäs kylä vilahtelevat rahoituksen
taustalla olevassa CAP27 -suunnitelmassa. Leaderin strategiatyö on osallistavaa ja olettekin varmaan nähneet useita ilmoituksia tapahtumista ja kenties osallistuneetkin tulevaisuustyöpajoihin – ajan henkeen kuuluen etäyhteyksiä hyödyntäen. Työpajoissa mietitään monia tulevaisuuden kysymyksiä, joista ehkä tärkeimpänä, että mitä termi ”älykäs” tarkoittaa meidän alueen
asukkaille. Viitteitä on, että se tarkoittaa mm. lähiruokaa, kulutuksen vähentämistä, energiatehokkaita ratkaisuja ja yhteistyötä.
Varmasti ”älykkyys” on paljon muutakin ja tämän selvittämiseksi tarvitsemme alueen asukkaiden apua.
Seuraa valmistelun tilaa ja osallistu kehittämissuunnitelman laadintaan www.pohjoisinlappi.fi/tulevaisuus
Henna Kontsas
Toiminnanjohtaja

Leader Pohjoisin Lappi ry
www.pohjosinlappi.fi
henna.kontsas@pll.fi
p. 040-760 4108

2

1 | 2021
Oletko kiinnostunut
hallitustyöskentelystä?
Ota yhteyttä Minnaan
14.5 mennessä!
minna.huikuri@pll.fi

KUTSU
vuosikokoukseen
Vuosikokouksen asialista:

Vuosikokous pidetään
Sodankylässä 27.5.2021 klo 16

1 § Kokouksen avaus

Sitovat ilmoittautumiset kokoukseen (kahvitarjoilun
järjestämiseksi) 14.5 mennessä: minna.huikuri@pll.fi

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouspaikka:
Hotelli Sodankylä, ravintolasali (yksityistilaisuus),
Unarintie 15, 99600 Sodankylä
(Ei mahdollisuutta etäkokoukseen)

5 § Hallituksen valintaan liittyvät periaatteet
6 § Kuntien nimeämät ehdokkaat
7 § Hallituksen jäsenten valinta
8 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto v. 2020 sekä
päätetään tilien hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

Aiemmin sovitun kolmikantakierron mukaisesti vuosikokous
valitsee hallituksen jäsenet yhdeksi toimikaudeksi.

9 § Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta v. 2021
10 § Jäsen- ja liittymismaksujen periminen v. 2021

Kunnat (Salla, Kemijärvi, Utsjoki ja Savukoski) nimeävät
kuntaedustaja itse.

11 § Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen v. 2021
12 § Hallituksen jäsenten kokouspalkkioista, tilintarkastajan palkkiosta sekä matkakorvauksista päättäminen v. 2021

Yhdistysedustajat: Sodankylä, Utsjoki, Savukoski ja Inari

13 § Muut asiat

Yksityisedustajat: Sodankylä, Pelkosenniemi, Salla ja Inari

14 § Kokouksen päättäminen
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PUHEENJOHTAJAN
TERVEHDYS
Nyt on hyvä hetki tulla mukaan hallitustyöskentelyyn.
Olen toiminut Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallituksen
puheenjohtajana vuodesta 2020 alkaen. Leader yhdistyksen hallitus muodostuu alueen edustajista.

amisia tarvitaan. Erityisesti isomman joukon keskustelutilaisuudet ovat hedelmällisempiä samassa tilassa.
Haluankin kiittää henkilökuntaa, alueen toimijoita ja
hallitusta sopeutumisesta ja onnistumisesta vaikeassa
tilanteessa. Etätyökalut on otettu näppärästi käyttöön ja
alueen ihmiset ovat päässeet mukaan kehittämistyöhön.

Tehtävä Suomen suurimman Leader -ryhmän alueella on
ollut yhtä aikaa antoisa, että haastava. Puheenjohtajuuteni alkoi koronarajoituksien vallitessa ja korona onkin
vaikuttanut voimakkaasti yhdistyksen toimintaan tällä
kaudella. Hankkeiden hakijat ovat sopeutuneet koronatilanteeseen ja tehneet hyväksyttäviä hankehakemuksia., Hallitus on kokoontunut suunnitelmien mukaan,
mutta vain etäkokouksina. Odotammekin jo innolla ns.
normaalia kokoustilannetta, jotka voisimme tutustua
paremmin toisiimme ja alueisiin. Normaali oloissa tutustutaan rahoitettuihin kohteisiin, jotta hyvät ideat leviäisivät mahdollisimman laajalle.

Leaderin hallituksella on tärkeä rooli alueen kehittämistyössä. Kaikki hankehakemukset käsitellään 12
jäsenisessä hallituksessa. Hallitus koostuu alueen asukkaista, yrittäjistä sekä paikallisten yhdistysten ja julkisenhallinnon edustajista. Hallituksen jäsenet tuovat Leader-työhön oman alueensa ja alansa asiantuntijuutta ja
verkostoja.
Nyt on hyvä hetki tulla mukaan hallitustyöskentelyyn.
Kannustan kaikkia alueen kehittämistyöstä kiinnostuneita osallistumaan Leader -toimintaan. Se on työkalu, jolla kotiseudun elinvoimaa ja viihtyvyyttä voi lisätä
omaehtoisella kehittämistyöllä.

Leader Pohjoisin Lappi on yksi 54 Leader-ryhmästä
Suomessa. Ryhmän tehtävänä on innostaa, ideoida
ja neuvoa alueen toimijoita oman kotiseutunsa kehittämistyöhön. Vaikkakin etätyöskentely on vähentänyt
pitkiin ajomatkoihin käytettyä aikaa kasvokkain, kohta-

Tarja Mattila
Hallituksen
puheenjohtaja
Salla

Kuva: Puheenjohtaja Tarja ja varapuheenjohtaja
Marjatta Pekkarinen Kemijärveltä Tapionniemen
Onnellisten ladulla.
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LAPIN KALATALOUDEN
TOIMINTARYHMÄ
RAHOITTAA
HANKKEITA JA
AVUSTAA YRITTÄJIÄ JA
KUNTIA
Hankekoordinaattori Markku Ahonen on
avustanut elinkeinonharjoittajia ja kuntia hankkimaan investointitukia Euroopan
meri- ja kalatalousrahastosta. Tällä ohjelmakaudella hankkeita on ollut 64, yhteisarvoltaan 1,86 milj. euroa. Kuntien hankkeissa on
kunnostettu kalasatamia ja hankittu kalankäsittelylaitteita. Kalastajat ovat hankkineet moottorikelkkoja, verkonvetokoneita ja muita laitteita. Kalatalouden
koronatuista on tiedotettu ja avustettu kalastajia tukien
hakemisessa. Aloittavia kalastajia on neuvottu rekisteröitymisessä kaupalliseksi kalastajaksi ja avustettu muussa paperisodassa.

Kuva: Lokan Luonnonvaraosuuskunnan aloitteesta toteutettu ’Kalastajanpolku – uusien
kalastajien saaminen Sodankylään’-hanke päättyi vuodenvaihteessa. Hankkeen puitteissa
saatiin Lokkaan ja Porttipahdalle
kahdeksan uutta I-luokan ja
neljä II-luokan kaupallista kalastajaa. Kuvassa kalastajaporomies Tuukka Pyhäjärvi.

Ryhmän omasta kiintiöstä on lisäksi rahoitettu 17 kehittämishanketta. Sodankylän
kunnan hallinnoimissa hankkeissa on mm. haettu Lokan ja Porttipahdan tekojärville uusia
kalastajia ja kehitetty vähäarvoisen kalan käyttöä. Kemijärvellä ja Pellossa on järjestetty kalastajille koulutushankkeita, joissa on opetettu kalan käsittelyä ja saatu kalankäsittelytiloille
laitoshyväksyntä. Kalahallien laitekantaa ja energiatehokkuutta on myös parannettu. Kemijärvellä on parhaillaan menossa hanke, jossa tiedotetaan hyvistä mahdollisuuksista aloittaa
kaupallinen kalastus Kemijärvellä.
Toimintaryhmä kehittää alueensa elinkeinokalataloutta, johon kuuluvat kaupallinen kalastus,
vesiviljely ja kalanjalostus. Ryhmän kuuluvat Inarin, Sodankylän, Kemijärven ja Pellon kunnat.
Vuosille 2022-2027 ryhmä tulee hakemaan 1 milj. euron rahoituskehystä. Hankekoordinaattori
Markku Ahonen, markku.ahonen@pll.fi, p. 040 704 6094

Kuva: Marjaana Aarnio
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Lappiin on perustettu uusia
ikäihmisten perhekoteja
ELY-keskuksen maaseuturahaston rahoittama Ikäihmisten
perhehoitoa pohjoisessa -hanke on päättymässä. Hanke
on toiminut Lapin ja Koillismaan alueella ja sen aikana on
perustettu 7 uutta ikäihmisten perhekotia. Muutamassa
kunnassa on aloitettu tuottamaan perhehoitoa ikäihmisen
omaan kotiin.

koulutusta. Hankkeen tulokset herättivät kiinnostusta laajasti ja videoita esiteltiin myös eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston etäseminaarissa. Erityisesti ammatillinen
perhehoito vaatii vielä tukea.
Syksyllä 2021 alkava Ikäihmisten ammatillista perhehoitoa
Lappiin hanke tulee antamaan tukea monialaiseen sotealan
yrittäjyyteen. Hankkeen toiminta-alueena on Leader Pohjoisin Lappi ry:n alue.

Tornioon on avautunut kaksi perhekotia ja Kolariin on avautunut yksi uusi perhekoti Onnelan lisäksi. Myös Pelkosenniemelle, Rovaniemelle, Savukoskelle ja Pelloon on avautunut perhekodit. Savukosken perhekoti on ensimmäinen
ammatillinen yksityinen perhekoti, johon toimiluvan antoi
Lapin Aluehallintovirasto.

Lue lisää: www.pohjoisinlappi.fi/perhehoitoa-ja-palveluyrittajyytta/

Infotilaisuuksia ikäihmisten perhehoidosta on järjestetty
etäyhteydellä ja myös toiminnassa oleva perhekoteja on esitelty etänä. Ikäihmisten perhehoitajia valmennettiin etänä
eri puolille Lappia ja Koillismaata. Perhehoitajia ja yrittäjäksi
aikovia neuvottiin ja ohjattiin. Erilaisia kiinteistöjä ja koteja
käytiin arvioimassa perhehoitoon sopivuuden kannalta ja
tehtiin niihin talouslaskelmia. Kuntatoimijalle ja aloittavalle
ikäihmisten perhehoitajalle laadittiin oppaat hankkeessa,
jotka löytyvät yhdistyksen kotisivulta.
Itä-Suomen Perhehoito elinkeinona -hankkeen kanssa yhteistyössä tehtiin esittelyvideot ikäihmisten perhehoidosta Lapissa ja toimiville perhekodeille tehtiin
markkinointiesitteitä. Perhehoitoliiton kanssa toteutettiin
valtakunnallista yhteistyötä mm. järjestämällä valmentajien
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Perhehoito on kunnan palvelua.
Se on hoivan ja huolenpidon
järjestämistä yksityiskodissa.
Perhehoitoa haetaan ikäihmisen
oman asuinkunnan vanhuspalveluista, vaikka perhekoti sijaitsisi
toisella paikkakunnalla. Kunta
myöntää palvelun ja laskuttaa
asiakasmaksun.
Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen
mahdollistava hoivamuoto.

ELÄIMET TUOVAT ILOA
Kotieläimet ovat useissa perhekodeissa tärkeitä.
Oikealla kuva Soivion perhekodista Kuusamosta.

MILJÖÖT
Alhaalla vasemmalla oleva kuva:
Tuovisen perhekodin olohuone
Sodankylän Lokassa
Alhaalla oikealla on kuva Verkkorannan perhekodista Pelkosenniemeltä.

TEKEMISTÄ KAIKILLE
Alhaalla keskellä on kuva ruuanlaittosta Onnelan perhekodissa
Kolarissa.
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LAPIN
PAIMENLOMAT
BÄÄSET VÄHÄN MUUUUALLE!
Avoimet miljööt ja aidot elämykset- hankeen yhtenä tavoitteena on kylämatkailun kehittäminen. Vuoden 2020 hankkeen
tapahtumien aikana kahdeksan ennakkoluulotonta yrittäjää/
kyläyhdistystä kiinnostui pilotoimaan kesällä 2021 paimenlomia.
Hanketta rahoittaa Lapin ELY-keskuksen Maaseuturahasto.

LÖYDÄT PAIMELOMIEN
ESITTEEN TÄÄLTÄ:
https://bit.ly/2Rakdrr
KLIKKAA KATSOMAAN!
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Tervetuloa osallistumaan Peloton Pohjoinen kylä -hankkeen toimintaan
ja kehittämään omaa kotiseutuasi!
Lapin kylissä on edellytykset kasvulle ja elinvoimalle.
Jotta kehitystyö olisi kestävää, tulee sen tapahtua paikallista väestöä kuunnellen ja kulttuuria kunnioittaen.

yhdistämme kyliä toisiinsa kutomalla kyläverkostoa
kylien välille.
Vastaa kyläetsivätiimin kyselyyn: https://bit.ly/3vkhjzy

Peloton pohjoinen kylä –hankkeen tavoitteena
onkin lisätä osallistuvuutta ja innostusta kylien kehittämistyöhön. Haluamme olla apunanne luomassa
uudenlaista ajattelua oman kotiseutunne kehittämiseen, sekä edistämässä uusien avausten ja ajatusten
toteutumista pohjautuen kyläalueenne historiaan ja
kulttuuriin.

Haluatko sinä olla kehittämässä kyläyhteisöäsi? Ota
rohkeasti yhteyttä! Peloton pohjoinen kylä -hankkeen
projektipäällikköön Tanja Sanilaan.
tanja.sanila@pll.fi tai 040-187 0740

Hankkeen kylätapaamisissa on ollut tavoitteena luoda
aktiivista toimintaa kylille ja kasvattaa kylien me-henkeä, eli lisätä kyläläisten sosiaalista kanssakäymistä ja
heidän halua olla mukana kotikylän tulevaisuuden kehittämistyössä.
Teemme kyläetsivätyötä, jotta löydämme uusia resursseja ja ideoita lappilaisten kyläalueiden kehittämistyöhön. Haluamme aktivoida esimerkiksi alueita,
joissa kehittämistyö on viime vuosina ollut vähäistä.
Kannustamme kyläläisiä yhteistyöhön yhteisen hyvän
edistämiseksi ja samalla parannamme kyläläisten
valmiuksia mm. digitaalisten palveluiden käyttöön ja
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Leader Pohjoisin Lappi on Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Savukosken, Pelkosenniemen, Kemijärven ja Sallan alueella toimiva Leader-ryhmä. 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 2014-2020.

Seuraa meitä Instassa ja Facebookissa!

Leader Pohjoisin Lappi ry
Jäämerentie 19
99600 Sodankylä
www.pohjoisinlappi.fi

