Tulevaisuuden verkostot
NuorisoLeader-toimintamallin vakiinnuttaminen
ja yhteistyön syventäminen nuorten
edunvalvontaorganisaatioiden ja oppilaitosten kanssa

Leader Pohjisin Lappi ry
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Resurssina 12 jäseninen hallitus varajäsenineen ja henkilöstö.
Lapin kalatalouden toimintaryhmä osana toimintaa.
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ÄLYKÄS POHJOINEN
MAASEUTU

Kaupallisia kalastajia noin
80, joista puolet sivutoimisia.
Rahoituskanavana EMKR.
KV-yhteistyö FARNET ja
puolalaiset kalatalousryhmät
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Sisältää kuntien alaiset toimijat,
kuten etsivän nuorisotyöntekijät ja
kirjastot. Uuden kirjastolain myötä
kirjastojen tehtävät sivistystyössä ovat
laajentuneet, jonka myötä yhteistyö
eri yhdistysten kanssa tiivistyy.

OT

Pääasiassa mikroyrityksiä.
Merkittävä elinkeino on
matkailupalvelut, joka on usein
kehittämisen keskiössä

TE

Sisältää paikallistasolla
toimivia harrastusseuroja
ja yhdistyksiä mm.
urheiluseurat ja
MLL ry paikallisyhdistykset ja partiot
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Yhdistyksien tai seurojen
yläjärjestö, joka kokoaa
toimijat yhteen mm.
Lappilaiset kylät ry,
Rajaseutu ry, Inarin,
Sodankylän ja Kemijärven
kylien neuvostot sekä
Lapin Martat.

Sisältää myös muutamia osakas- ja
jakokuntia. Metsästysseurojen
jäsenmäärät ovat merkittävät,
jotka aktivoituessaan olisivat suuri
resurssi aluekehittämisessä.
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Tavoitteena on edistää erityisesti
jotakin tiettyä asiaa tai
toiminta on tarkoitettu tietylle
kohderyhmälle. Toiminta on
pääasiassa paikallista.

Kyläyhdistykset/seurat 96
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Verkostossa keskeisimpiä toimijoita
ovat kuntien sosiaali- ja vanhustyö,
Aluehallintovirasto ja Perhehoitoliitto
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Näillä on mahdollisuus tuoda kylien
kehittämiseen uutta näkökulmaa,
osaamista ja menetelmiä.
Oppilaitosyhteistyöllä saadaan
potentiaalisia uusia asukkaita alueelle.
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Julkiset

Maa- ja metsätalousministeriö
Ruokavirasto
Maaseutuverkosto
Suomen Kylät ry
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Mm. MTK paikallisyhdistykset
ja 19 paliskuntaa. Osakasmäärä
paliskunnissa on yhteensä 1923 hlö
ja suurin sallittu eloporomäärä on
yhteensä 106 500 poroa
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Esim. VPK, Lapin Liitto ja
maakuntamuseo, jotka tekevät
julkista palvelutehtävää tai toimii
merkittävin osin julkisin varoin.
Sisältää mm. Lapin Leader-ryhmät
sekä Metsähallitus, jolla on alueen
kehittämisen kannalta merkittävä
maa-alueiden omistajana

iot

Sisältää mm. kuntien
lakisääteiset nuorisovaltuustot ja
saamelaiskäräjien nuorisovaltuuston

val

Kaksi kuntayhtymää ja seitsemän
kuntaa, jotka kehittävät oman alueen
yritysten toimintaympäristöä
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Pääasiassa maksutonta yritysneuvontaa mm. ProAgria Lappi,
TE-palvelut ja ELY-keskus.
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Mm. Lapin koulutuskeskus REDU,
jolla on toimipaikat Sodankylässä ja
Kemijärvellä sekä Saamelaisalueen
koulutuskeskus, jossa koulutetaan
mm. poro-, kala- ja käsityöelinkeinoihin
osaajia.
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Tavoitetaan kaikki alueen nuoret
esim. Wilma-viestien kautta
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Mm. yrittäjä- ja matkailuyhdistykset
sekä vaikuttavat osuuskunnat.
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Jatkokou Peruskoulut 30

Jatkokoulutusmahdollisuudet alueella ovat
hyvin rajalliset, joka vaikuttaa nuorten määrään.
Koulutuspaikkoja alueella ovat mm. SAKK, Lukiot
sekä ammattiopistot Sodankylässä ja Kemijärvellä.
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Mm. pankit, Finnvera,
BusinessFinland ja ELY-keskus.
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Yrittäjäyhdistykset 34

Koulutus- ja tutkimuslaitos
yhteistyön syventäminen
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Aatt

Toimijoihin kuuluu mm.
seurakuntien
nuorisotyönohjaajat,
poliittiset nuorisojärjestöt ja
SPR: n paikallisyhdistykset

Keskittyy lähinnä kolmen pohjoisimman
kunnan alueelle. Esim. Saamelaiskäräjät on
saamelaisten itsehallintoelin, SamiDuodji ry
ylläpitää perinteisen saamelaisen käsityötaidon
osaamista ja Kolttakulttuurisäätiö huolehtii
kolttakulttuurin ja koltansaamenkielen
elinvoimasta.

KV- ja kulttuuritoimijaverkoston luominen

PO

LUONNOS

Aatteellinen yhdistys, jonka
tavoitteena on pääasiassa
elinympäristön elinvoiman
ja asukkaiden viihtyvyyden
lisääminen. Yhdistyksistä yli
70 % on aktivoitu Leaderin
toimesta. Uhkana on toimijoiden
ikääntyminen.

Yhteydenpidon tiiviys

LEADER POHJOISIN LAPPI ry toimii seitsemän kunnan alueella Itä- ja Pohjois-Lapissa. Alue kattaa 51,23 % Lapin maakunnasta ja 13,5 % Suomen pinta-alasta. Asukasluku on yhteensä 29 040. Asukastiheys on xx.
Alueen erityisyytenä on vahva matkailu- ja poroelinkeino. Alueen pohjoisosat ovat saamelaisten kotiseutualuetta.

