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HEI, ME SCOOTATAAN!

ÁILEGASKESKUS

MIKÄ IHMEEN BIOTALOUS?!

Uudessa vuonna 2019 valmistuneessa skeittipuistossa Lapissa riittää
temppuilijoita ja temppujen ihailijoita.

Maijan ja Veikon tilalta Lapista saa vihanneksia, juureksia, yrttejä ja
pakurituotteita – tietenkin luomuna. Säkkejä komistaa paikallisten
tuottajien yhteinen logo.

30-vuotias ammattimuusikko Elle on kiertänyt Eurooppaa, tehnyt
saamelaista kulttuuria tunnetuksi musiikin avulla, mutta palannut
aina kotiseudulleen Utsjoelle.

Puiston vakiokävijät 16-vuotias Elli ja
18-vuotias Lauri ihmettelivät kuitenkin,
miten saisivat uusia ihmisiä kokeilemaan
lajia ja innostumaan yhdessä. Keväällä he
näkivät skeittipuiston infoseinällä YoungLeader -ilmoituksen ja päättivät pistää
hakemuksen vetämään.

Kylän porotilalliset, maanviljelijät ja
matkailuyrittäjät ovat verkostoituneet
ja perustaneet vuonna 2020 yhteisen
osuuskunnan tuotteidensa ja palvelujensa
myyntiä varten. Matkailijoille tarjolla on
myös majoitustilaa sekä elämyspalveluja;
isäntä perehdyttää vieraat suomalaisen
metsän aarteeseen, pakuriin ja vie vieraat
omiin metsiinsä etsimään sitä. Löytyipä
pakuria tai ei, illalla vieraat saavat nauttia
yrttikylvyn jälkeen maistiaisina pakuriteetä ja -hunajaa.

Vielä viisitoista vuotta sitten hän ei
tiennyt voisiko luoda uraa kotiseudullaan. Ei ollut edes treenipaikkaa. Yhdessä
kädentaitajaäitinsä kanssa he haaveilivat,

“Hakemus oli ihme
kyllä helppo juttu!”

“Mu boahteáigi lea
goarba ja čappa
sámeeatnamis.”
että niin musiikkia kuin palveluja voitaisiin
keskittää. Äiti tiesi, että vanhoille koulurakennuksille oltiin kehittämässä uusiokäyttöä ja päätti ottaa kuntaan yhteyttä.

“Meijän isäkki
harjoitanhet tätä!”

Nyt skeittipuistoon pääsee vaikka ilman
omia välineitä. Elli ja Lauri opettavat
skeittaamaan ja scoottaamaan eli temppuilemaan potkulaudalla sekä vuokraavat
Leader-rahalla hankittuja välineitä,
kypäriä ja suojia. Kesäviikonloppuisin
pyörivä temppukoulu on menestys.

LEADER-RAHOITUKSELLA
VOIDAAN TUKEA MYÖS:

• lasten ja nuorten osallistamista
ja viihtyvyyttä
• harrastusmahdollisuuksien
kehittämistä lapsille ja nuorille
• nuorten harjoittelumahdollisuuksia sekä työllistymistä
alueelle

Aamupäivällä scootin päälle pääsevät
neljästä kahdeksanvuotiaat junnut ja sen
jälkeen on isompien grindaajien vuoro.
Kuusivuotiaan Villen mielestä lautailu on
tosi kivaa. Äitikin on mielissään, kun ei
tarvinnut heti ostaa uusia välineitä.

Toiminta on keskitetty verkkokauppaan,
jonka ylläpito sujuu valokuituverkon
myötä luotettavasti. ”Onhan se kumma,
kun siitäkin biotalouvesta puhuthan
niin paljon ja vasta kymmenen vuoden
jälkhen selviää, mitä se biotalous oikhein
on. Meijän isäkki harjoitanhet tätä!” ”Ja
iltapäivällä tilalle saapuvat englantilaiset
saavat hekin kokea, miltä se lappilainen
biotalous tuntuu”, vaimo naurahtaa.

LEADER-RAHOITUKSELLA
VOIDAAN TUKEA MYÖS:

Pikkuhiljaa saatiin luotua kulttuurituottajista verkosto kulttuuriohjelmapalvelua
varten. Ellen toive täyttyi ensimmäisten
joukossa, kun nuorille perustettiin musiikkistudio vanhalle koululle.
Nyt vuonna 2026 eteläinen ja pohjoinen
koulurakennus muodostavat virtuaalisen
ÁILEGAS -keskuksen. Elle työskentelee
ja opettaa musiikkia MUSIHKKASIIDAN
puolella. ÁILEGAS -keskuksesta on
lähtenyt maailmalle jo useampi saamelainen muusikko. Hänen äitinsä on
työllistynyt keskukseen ja vastaa saamelaismallistosta, johon kuuluvat käsityöt,
matkamuistot ja esiintymisasut. Pihan
toisella puolella GIELLASIIDASSA kaiken
ikäiset voivat opiskella saamea.

LEADER-RAHOITUKSELLA
VOIDAAN TUKEA MYÖS:

• lähiruokaan, poroelinkeinoon,
luonnontuotteisiin ja bioenergiaan pohjautuvaa toimintaa
• matkailuyritysten toimintaa
• ideoiden polkua innovaatioiksi
• osuustoiminnallista ja yhteiskunnallista yrittäjyyttä

• saamenkielisten palveluiden
kehittämistä
• saamelaiskulttuurin
säilyttämistä ja elinvoiman
lisäämistä
• saamelaiskielisiin palveluihin
pohjautuvien työpaikkojen
luomista
• saamelaisalueen
elinvoimaisuutta

ELÄMÄNKAARITALO
Pellavapäisen pojan uneen
sekoittuu tuttu ääni. Pienet jalat
saavat vauhtia ja unenrippeet
rapisevat lattialle. ”Äiji on tullut
päiväkotiin”, hän huutaa.
Vielä pari vuotta sitten pellavapäinen
poika näki äijiään vain joskus iltaisin
vanhempien töiden jälkeen tai viikonloppuisin, Raunoa vielä harvemmin. ”Aina on
niin kiire”, oli äiti joskus sanonut.
Vuonna 2030 valmistuneessa elämänkaaritalossa yhdistyvät lasten päivähoito sekä
ikäihmisten palvelut. Kylän ikäihmiset
saavat osallistua päiväkodin arkeen joka
päivä! Äijin parta kutittaa, kun pellava-

päinen hyppää isoisänsä syliin. Rauno
on pojan mielestä huippu tyyppi, sillä
Raunolla on maailman parhaat erätarinat.

“Äiji on tullut
päiväkotiin!”
Ikäihmiset pääsevät elämänkaaritalolle
samalla taksikyydillä, millä ruoka tulee
keskuskeittiöltä. He nauttivat päiväkahvit
ja ruuan yhdessä lasten kanssa, askartelevat ja leikkivät yhdessä. Viime viikolla
rakennettiin linnunpönttöjä.

Pellavapäisellä pojalla tulee kiire. ”Olkaa
hyvä”, sanoo poika kohteliaasti ja auttaa
Helmi-mummun samaan pöytään. Kumartaessa vaalea tukka pöllähtää silmille.

ONKO SINULLA IDEA
PAIKKAKUNTASI KEHITTÄMISEEN?

LEADER-RAHOITUKSELLA
VOIDAAN TUKEA MYÖS:

• palvelujen luomista ja kehittämistä paikallisesti
• teknologian hyödyntämistä
palveluissa
• kyläverkkojen rakentamista
• hyvinvointia ja alueen viihtyvyyttä tukevaa infrastruktuuria
• uusien asukkaiden saamista
kyliin

OTA SELVÄÄ

TESTAA IDEASI

HAE TUKEA

TUKIPÄÄTÖS

Tutustu aiempiin
hankkeisiin ja
erilaisiin tukivaihtoehtoihin

Vertaa ideaasi
hakukriteereihin
ja kysy neuvoja

Täytä tukihakemus
neuvojemme
avulla ja lähetä se
sähköisen Hyrrä-palvelun kautta

Yhdistyksen
hallitus käsittelee
hakemuksen ja
valitsee tuettavat
hankkeet

Lue lisää osoitteessa www.pohjoisinlappi.fi

