LEADER POHJOISIN LAPPI RY:N RAHOITUSKIINTIÖSTÄ RAHOITETUT HANKKEET 1.1.2014 - 31.3.2021
Alla olevien lisäksi hankkeita on valmistelussa.
Hakemustyyppi Hakija

Alkamispäivä

Päättymis- Toteutuspäivä
kunta

Luontoselvitys
Kangas Oy:n
palvelujen
laajentamista ja
nykyaikaistamista
koskevat
investoinnit

03.06.2019 27.06.2021 Kemijärvi

Julkinen kuvaus

Julkinen tuki

Hankkeen tavoitteena on parantaa ja nykyaikaistaa sekä lisätä Luontoselvitys Kangas Oy:n
palvelutarjontaa monipuolistamalla yrityksen peruskalustoa.

3199,00

Põrtt, äi'tt da pu'vrr - kolttasaamelaista rakennusperintöä -hanke kohdistuu kolttasaamelaiseen
yhteisöön ja kolttasaamelaiseen kulttuuriperintöön. Yhteisöllisessä hankkeessa välitetään perinnetietoa
ja osaamista sekä lisätään sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Hanke tukee Sevettijärven kylän
matkailun palvelurakennetta. Hankkeessa kunnostetaan yhteisöllisesti Sevettijärven Perinnetalon
ulkomuseorakennuksia ja järjestetään rakennusperinnön hoidon neuvontapäiviä. Neuvontatapahtumien
kautta halutaan tuoda asiantuntemusta ihmisten luo ja kiinnittää huomiota erityisesti 1940-luvun
lopussa rakennettuihin kolttasaamelaisten asutustiloihin. Hankkeessa järjestetään koululaisille työpajoja,
joiden teemana on luonnonmateriaalien käyttö rakentamisessa. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena
on paikallisen kulttuuriperinnön ja kulttuuri-identiteetin vahvistuminen.

24634,20

Kehittämishanke Sodankylän kunta

Ostovoiman
suuntaaminen
paikalliseen
01.09.2019 30.06.2021 Sodankylä
tarjontaan yrittäjien
yhteistyötä
kehittämällä -hanke

Hankkeessa kehitetään monialaisesti yrittäjien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeen aikana
luodaan pohjaa pysyvälle ostoskäyttäytymiselle paikalliselle toimintamallille / toiminta-alustalle.
Hankkeen aikana yrittäjiä koulutetaan ja luodaan pohjaa verkkopalveluille. Hankkeen
myötävaikutuksella panostetaan alueen hyvinvointiin, elinvoimaisuuteen ja kestävään kehitykseen.
Kannustetaan aloittelevia ja nuoria yrittäjiä aloittamaan toimintaa uusin ajattelutavoin ja uusin
käytännöin. Ostospäätökset tehdään pitkälti jo kotona. Sitä ennen tuotteet ja palvelut on tutkittu
verkkopalveluista sekä niiden tuotearviointeihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

63677,44

Kehittämishanke, Torvisen Kyläseura
investointi
ry

Hyvinvointia
Torvisen kylään!

01.08.2019 31.07.2021 Sodankylä

Hankkeessa puretaan vanha purkukuntoinen kylätalo ja samalle tontille rakennetaan lasten, nuorten ja
aikuisten viihtyvyyttä lisäävää infraa mm. keinut, frissbeegolfmaalit, kota ja liiteri/varasto sekä puucee.
Hankkeen tavoitteena on parantaa kylässä viihtymistä luomalla harrastetoimintaa. Hankkeen
kohderyhmänä ovat kylän asukkaat.

47002,25

Oy Luontopalvelut
AT Nature Services
Ltd

Luontotieto
ympärivuotisiksi
elämystuotteiksi

09.05.2019 03.01.2021 Inari

Ohjelmapalveluita tukevat investoinnit. Ohjelmapalveluiden pääasiallinen kohderyhmä on kansainväliset
luontomatkailijat. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa ohjelmapalvelut ympärivuotisiksi tuotteiksi.

32268,95

Yritystuki

Luontoselvitys
Kangas Oy

Hankkeen nimi

Sámi Museum Põrtt, äi'tt da pu'vrr Kehittämishanke Saamelaismuseosäät kolttasaamelaista
01.07.2019 30.06.2020 Inari
iö sr
rakennusperintöä

Yritystuki

Kehittämishanke, Tapionniemen
investointi
Kyläseura ry

Yritystuki

Kehittämishanke

Eläinhoitola
LapinTassu

Itä-Lapin
kuntayhtymä

Kylälle on aiemmin kunnostettu vanha kyläkoulu kylätaloksi, joka nimettiin Kyläkartanoksi. Meidän
maisema -hankkeen turvin on myös kunnostettu 2 km:n luonto/kuntopolku läheiseen Airosvaaraan.
Tässä hankkeessa on tarkoitus parantaa kyläläisten ja matkailijoiden liikuntamahdollisuuksia ja tarjota
myös lapsiperheille sekä ikäihmisille turvallisia liikuntapalveluita. Kylän läpi kulkee vaarallisen
vilkasliikenteinen 5-tie, nopeusrajoituksen alentamista, kevyenliikenteen väylää eikä suojatietä kylän
kohdalle ole saatu hakemuksista huolimatta. Aloite hankkeelle tuli juuri kylän lapsilta ja nuorilta. Kylälle
on muuttanut lapsiperheitä ja vauvojakin on syntynyt parin-kolmen viime vuoden aikana. Kyläkartanon
välittömään läheisyyteen hankitaan kiipeilytorni/liukumäki -yhdistelmä ja keinut sekä trampoliini.
Taukotupa rakennetaan näköalapaikalle Airosvaaraan, jonne kuntopolku johtaa. Talviliikuntaa varten
hankitaan 4 paria lumikenkiä ja sauvoja, joita voi lainata Kyläkartanolta. Kyläkartanon pihapiiriin
rakennetaan grillikota ja pihasaunalle terassi. Kyläkartanon palveluvarustus ja käyttö monipuolistuvat,
viihtyvyys ja elinvoima sekä kylän vetovoimaisuus paranevat huomattavasti. Kyläkulttuurimatkailua
voidaan myös näin edistää. Airosvaarasta löytyy monia muinaismuistopaikkoja, joihin voidaan laittaa
vaikka geokätköihin kylän historiikkiä. Tapionniemen kylä on merkitty Itä-Lapin
kulttuurimatkailureitistöön. Lasten leikkivälineet hankitaan uutena, ne pitää olla turvalliset ja kestävät
CE-merkintöineen. Grillikotaan käytetään koulun entisiä ikkunoita.

14980,68

Eläinhoitola
LapinTassu yrityksen
25.01.2019 03.11.2020 Kemijärvi
perustamisinvestoin
nit

Eläinhoitola LapinTassu tarjoaa eläintenhoitopalveluita pääasiassa koirille ja kissoille. Hoitolassa
hoidetaan myös muut pieneläimet, joilla omat kuljetettavat häkit tai terraariot. Hoitolan
yhteyteen tulee eläinten ruoka -ja tarvikemyynti. Hankkeen tavoitteena ovat eläinhoitolan tiloiksi
tarkoitetun navettarakennuksen remontointi ja sen lämmöneristävyyden parantaminen sekä
yritystoiminnassa tarvittavien koneiden ja laitteiden hankinta.

9033,32

East Lapland Film
Productions

01.06.2019 29.02.2020 Kemijärvi

Hankkeen tavoitteena on elokuva-, tv-, ja mainostuotannon avulla lisätä Itä-Lapin elinvoimaa ja
hyvinvointia sekä osallistaa alueen asukkaita. Hankkeessa kehitetään alueen yritysten ja asukkaiden
osaamista palvelemaan ja avustamaan mahdollisia tuotantoyhtiöitä. Paikallisia asukkaita ja yrityksiä
aktivoidaan osallistumaan koulutuksiin, joissa jaetaan tietoa elokuva-, TV-, ja mainostuotannon
kuvauspaikkajärjestelyistä, kuvauspaikan etsinnästä, logistiikkaan tarpeista ym. mitkä kuuluvat elokuvan
kuvauspaikkoihin ja muista tuotantoyhtiöiden tarpeista. Tavoitteena on, että alueen yritykset voivat
kehittää omia palveluitaan vastaamaan tuotantoyhtiöiden tarpeita. Hankkeella parannetaan yrityksien ja
asukkaiden valmiuksia tarjota tuotantoyhtiöille palveluitaan ja muodostaa yhteistyöverkostoja.

10844,80

402171,00

Tapionniemen
Kyläkartanon
palveluiden
kehittäminen

01.06.2019 30.09.2021 Kemijärvi

Toimintaraha

Leader Pohjoisin
Lappi ry

Toimintaraha 3

01.03.2019 31.12.2020 Sodankylä

Peloton Pohjoisin -kehittämisstrategian 2014 - 2020 toteuttaminen ja Leader-toiminnan koordinointi
Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan ja Kemjärven alueella. Strategialla
kehitetään alueen elämisen edellytyksiä, yrittäjyyttä ja paikallisia elinkeinoja, nuorten osallisuutta ja
viihtyvyyttä sekä saamelaisalueen elinvoimaa ja saamelaiskulttuurin hyödyntämistä siinä. Keskeisiä
keinoja ovat innostuksen ja yhteisöllisyyden lisääminen, kokelevuus ja rohkeus, verkostoituminen ja
kansainvälisyys sekä alueen osaamispääoman vahvistaminen. Yhdistys on strategialllaan hyväksytty
yhdeksi Manner-Suomen maaseutuohjelman paikalliseksi Leader-ryhmäksi ja maaseuturahaston
rahoituksen saajaksi strategian toteutuksella.

Kehittämishanke

Kemijärven Kehitys
Oy

Slow Flow yritysryhmähanke

01.01.2019 31.12.2019 Kemijärvi

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi vastuullisen matkailun kriteerejä toteuttava tuotepaketti kvasiakkaille ja kotimaisille erityisryhmille yritysten yhteistyönä. Tuotteiden alkuperä nojaa paikallisuuteen
ja luontoon.

5425,55

Paloperän kylätalo Kinttaanpirtin vanhanaikaisen suorasähköpatterilämmityslämmitysjärjestelmän
purkaminen ja muuttaminen vesikiertoiseksi keskuslämmitykseksi, energialähteenä maalämpö kahdesta
200 metriä syvästä lämpökaivosta. Samalla parannetaan kylätalon lämmöneristävyyttä uusimalla 4
metriä korkean juhlasalin lautalattia ja lisälämmöneristetään rossipohjaa ekovillalla. Hankkeen
tavoitteena on leikata huomattavasti kylätalon lämmityskuluja. Sähkölämmityksen ohessa taloa on
lisälämmitetty puulla. Hanke vapauttaa talkooväkeä puulämmityksestä muihin kylän aktivitetteihin.
Maalämpö mahdollistaa jatkossa lisäleikata lämmityskuluja rakentamalla aurikosähköjärjetelmä
tuottamaan maalämmön vaatimaa sähköä.

34516,98

Kehittämishanke, Paloperän
investointi
osakaskunta

Kinttaanpirtin
01.04.2019 29.11.2019 Salla
lämmityskulut kuriin

Hankkeella toteutetaan Kokeilevaa kylämatkailua yhteistyöllä -hankkeessa tehtyä infrasuunnitelmaa,
jonka tavoitteena on kylän viihtyvyyden ja matkailullisen vetovoiman lisääminen rakentamalla yhtenäiset
Kehittämishanke,
Kestävän kehityksen
Kairalan Kyläseura ry
06.05.2019 31.05.2020 Pelkosenniemi postilaatikkotelineet sekä kylän yhteiselle laavulle liiteri/biokäymälä. Rakennukset tehdään kunnioittaen
investointi
Kairala
kylän rakennusperinnettä, koska alue on valtakunnallisesti arvokasta maisemanhoitoaluetta.
Hyödynsaajina ovat kyläläiset, lomalaiset sekä matkailijat.

Yritystuki

JulHa Palvelu

Kehittämishanke,
Sodankylän kunta
investointi

Kehittämishanke

Kemijärven Kehitys
Oy

Kehittämishanke Sallan kunta

Kehittämishanke

Sallan 4H-yhdistys
r.y.

Kehittämishanke Utsjoen kunta

10310,81

Rakenteiden kosteudenmittauspalvelun aloittamisen vaatimien investointien toteutus. Tarkoituksena on
hankkia rakenteiden kosteudenmittauksen vaatima laitteisto ja siten laajentaa toimivan yrityksen
tarjoomaa ja palveluita. Palvelun kohderyhmänä on isännöitsijät, taloyhtiöt, rakennusliikkeet,
vakuutusyhtiöt, kiinteistönvälittäjät sekä asunnnon omistajat, joilla kosteusvaurio epäilyjä.

2272,55

Defibrillaattorit kyliin
- Kyläturvallisuuden 01.12.2018 30.06.2020 Sodankylä
edistäminen

Defibrillaattorit kyliin - kyläturvallisuuden edistäminen -hankkeen päätavoitteena on hankkia hankkeessa
mukana oleville kylille defibrillaattorit sekä edistää kyläturvallisuutta järjestämällä kylissä asuville
defibrillaattorien käyttökoulutusta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on edistää myös kylien vuorovaikutusta,
yhteisöllisyyttä ja elinvoimaisuutta. Hankkeessa jälkeen on tarkoitus luoda kyläturvallisuuden
edistämisen toimintamalleja ja käytänteitä osana kunnan turvallisuussuunnittelua.

8771,10

Made in Kemijärvileipomotuote

15.11.2018 14.11.2019 Kemijärvi

Yritysryhmähankkeen tavoitteena on luoda uusia tuotteita paikallisista raaka-aineista matkailun
ohjelmapalveluiden tarpeisiin ja samalla tukea mukana olevien yritysten liikevaihdon kasvua.
Yritysryhmähankkeessa ovat mukana leipomo, kalastusyrittäjä ja luonnontuotealan yritys.

12000,00

01.01.2019 31.12.2020 Salla

Hankkeen tavoitteena on luoda ja vakiinnuttaa toimintamalli maiseman ja talousmetsien hoidosta
syntyvän energiapuun ja hakkuutähteen hyödyntämiseksi tukemaan kylien maisemanhoidollisten
toimenpiteiden tavoitteellisuutta. Pitkällä aikavälillä tavoite on lisätä kylien viihtyvyyttä ja elinvoimaa
maisemanhoidollisilla toimenpiteillä, luoda työpaikkoja energiapuukorjuulla ja toisaalta tukea alueen
bioenergiatuotantoa. Hankkeen aikana myös tutkitaan maisemanhoidosta syntyvän energiapuun
mahdollisuuksia paikallisessa energiantuotannossa. Toimintamallia testataan myös kahdessa kylässä.
Hankkeelle palkataan 2 henkilöä kesän/syksyn ajaksi raivaamaan avainkohteilla. Hankkeelle pyritään
löytämään myös alan opiskelija harjoitteluun tutkimaan ja luomaan toimintamallia.

42243,16

Kosteuden
mittauspalvelu
investoinnit

Kiertotaloutta
energiapuusta

16.11.2018 15.02.2020 Sodankylä

Nuorten KyläKierros 01.01.2019 31.12.2019 Salla

Utsjoen
kulttuurimaisemat
näkyviksi

01.01.2019 31.12.2020 Utsjoki

Nuorten kyläkierros on yleishyödyllinen maaseudun kehittämishanke, jolla edistetään Sallan kunnan
asukkaiden elinvoimaisuutta, vireyttä ja yhteistyötoimintaa. Hankkeella pyritään aktivoimaan ja
lisäämään nuorisolähtöistä toimintaa myös sivukyliin. Toimintamalliin kuuluu niin kolmannen- ja
yrityssektorin kuin kunnan/seurakunnan saaminen mukaan yhteistyöhön. Varsinaisia hyötyjiä ovat
etenkin lapset ja nuoret kuin myös muut asukkaat ja muut hankkeeseen osallistuvat.
Hankeen tarkoitus on saada nuoret aktivoitumaan eri toimenpitein. Nuorille järjestetään työpajoja,
joissa he saavat itse suunnitella kesän aikana toteutettavia aktiviteetteja kylien reunoilla. Kannustamme
ja autamme nuoria tekemään yhteistyötä kyläyhteisön aikuisten ja muiden yhteistyöhaluisten tahojen
kanssa. Samalla ideoidaan uusia yhteistyömalleja yhdessä nuorten, kolmannen sektorin, yritysten ja
kunnan/seurakunnan kanssa, jotta saataisiin lisää tarvekohtaista toimintaa sekä samalla lisää toimintaa
ja toimijoita yhdistyksiin.
Pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa Utsjoen kylien vetovoimaisuutta asuin-, vapaa-ajan ja yritysten
toimintaympäristönä. Uuden toimintamallin ja palvelumuodon kautta tuetaan Teno- ja Utsjokivarsien
ainutlaatuisten maisemien ja kulttuuriympäristön säilymistä. Käytännössä se tapahtuu
perinnebiotooppeja hoitamalla ja tukemalla alueelle ominaisen saamelaisen rakennusperinnön säilymistä
edistämällä maisemanhoitoon liittyvän yritystoiminnan ja työpaikkojen syntymistä sekä aktivoimalla
vapaaehtoisia, pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria maisemanhoitotyöhön / -alalle. Hankkeella luodaan
kestävästi edellytyksiä matkailuelinkeinolle sekä vahvistetaan paikallisten kotiseutuidentiteettiä ja
viihtyvyyttä alueella.

30480,58

50000,40

Yritystuki

Safari Service Aimo
Koistinen

Veneinvestointi

09.10.2018 28.06.2019 Inari

Veneinvestoinnilla saadaan lisäarvoa esim. vaeltajien ja kalastajien kuljetuksiin Vätsärin erämmaahan ja
muihin Inarijärven osiin. Investointi mahdollistaa kahden ryhmän kuljetuksen päivän aikana.

12250,00

Yritystuki

Satcom Oy

Moottorikelkkojen
hankinta

09.10.2018 28.06.2019 Inari

Tarjotaan pienryhmille elämyksellisiä moottorikelkkasafareita. Tavoitteena kasvattaa safariryhmien
kokoa.

5622,01

Yritystuki

Laplandlife

Investointituki

24.09.2018 28.06.2019 Inari

Investointitukihakemus yrityksen toiminnan aloittamiseen hankitusta välineistöstä.

4219,74

31187,80

Yritystuki

Länsman Ovla-Per

Porotilan
tuotantorakennus

29.08.2018 21.03.2020 Utsjoki

Hanke on tuotantorakennuksen rakentaminen Nuorgamiin saamelaisen porotilan yhteyteen. Hankkeen
tarkoitus on mahdollistaa suoramyynti tilalta, sekä uusien tuotteiden valmistaminen porosta saatavia
sivuraaka-aineita hyödyntämällä. Tuotantorakennus mahdollistaa jalostusasteen nostamisen tilalla.
Tavoitteena on liikevaihdon ja kannattavuuden nostaminen ja parempi poronhoitoon perustuva
työllistyminen. Lisäksi tuotantorakennusta käytetään taiteelliseen työskentelyyn, mikä on toisen hakijan
päätoimiala. Rakennus mahdollistaa ammatillisen taiteellisen toiminnan ja elinkeinon harjoittamisen.

Yritystuki

Käsmäläiset Oy

Lähihoitajan
palveluita
yksityisesti

30.07.2018 19.12.2020 Salla

Lähihoitajan palveluja yksityisesti Itä-lapin alueelle tarjottuna. Jalkojenhoitola tilat Sallassa, kotikäyntejä
asiakkaiden kotiin ja asumispalveluyksiköihin. Monipuoliset siivous ja huolinta palvelut koteihin ja lomaasutuksiin. Poron- ja hirvelihan leikkaus-, jalostus ja suoramyyntitoiminta alkaa syksyllä 2018.

5229,29

Yritystuki

Arctic Agency

Kesämatkailuhanke
Inarijärvelle

26.06.2018 24.11.2020 Inari

Hankkeen tavoitteena on vastata matkailijoiden kysyntään kesäaktiviteettien osalta ja samalla vahvistaa
yritystoiminnan ympärivuotisuutta. Hankkeessa hankitaan välineistöä ja kehitetään matkailutuotteita.
Palvelut toteutetaan Inarijärven alueella.

12333,51

Kylätalon
yhteispihan
virkistykäyttöalueen 27.08.2018 30.09.2019 Sodankylä
reformiin ja
kunnostukseen

Kylätalon yhteispihan virkistykäyttöalueen reformointi ja kunnostus. Yhteispihan parkkialueen
pintamaitten poisto, sorastus ja opasteiden asentaminen. Puolikodan rakentaminen. Turvallisen leikki
alueen rakentaminen. Tarkoituksena yhteisen kylätalon pihapiirin virkistys ja vapaa-ajan
käyttömahdollisuuksien parantaminen, viihtyvyyden lisääminen ja edelleen kehittäminen. Hanke on
suunnattu kyläläisiä, lähialueen asukkaita sekä muita vierailijoita palvelevaksi erilaisissa tilaisuuksissa,
tapahtumissa ja vapaa-ajalla.

9784,20

Sallan kylät ideoi
investointeja

01.08.2018 31.12.2019 Salla

Hankkeen tavoitteena on tukea kylillä ja kylien välillä tehtävää kehittämistyötä pienehköjen investointien
muodossa. Tavoitteena on saattaa investointien kautta eri toimijat yhteistyöhön ja lisätä sitä kautta
kylien tarjontaa, jota tukee kylien kohteiden parantuva palveluvarustus.
Hankkeessa rakennetaan esteetön kalastusretkeilykohde ja kaksi vesillelaskupaikkaa, hankitaan kylien
retkeilykohteisiin kompostikäymälöitä sekä liikuteltava halontekokone polttopuuhuollon helpottamiseksi
ja drone ¿kuvauskalusto kylien näkyvyyden parantamiseksi. Tavoitteena on näiden investointien myötä
vaikuttaa positiivisesti paitsi kyläläisten viihtyvyyteen ja toimintamahdollisuuksiin, myös kylien
mökkiläisiin ja lomalaisiin sekä olla edesauttamassa aktiivista kylätoimintaa mm. mahdollistamalla
kalaan ja kalastukseen liittyvien tapahtumien järjestämisen.

34500,00

Seurujärven
29.05.2018 24.04.2020 Inari
poronlihaleikkaamo

Hankkeen tavoitteena on parantaa liiketoiminnan (porotalous) kannattavuutta. Hankkeessa perustetaan
lihaleikkaamo, jonka tuotteilla harjoitetaan porotilalta tapahtuvaa suoramyyntiä.

35726,60

Jalalla koreasti koko
28.05.2018 31.07.2020 Inari
kylä

Hankkeessa uudistetaan Sevettijärven tanssilava, jotta Näätämön maarekisterikylän (Näätämö,
Sevettijärvi, Supru, Nitsijärvi) asukkaille voidaan tarjota elämää virkistäviä tanssitilaisuuksia ja muitakin
kulttuuritapahtumia.

11463,50

Sykettä Seutulaan 01.10.2018 01.10.2019 Salla
kööki kuntoon!

Hautajärven kyläyhdistys ry:n hankkeen tavoitteena on ajanmukaistaa kylätalo Seutulan tiloja ja
parantaa tilojen käytettävyyttä. Kylätalo Seutula on Etelä-Sallan alueen ainoa liikunta- ja
kokoontumistila, jonka käyttöä voidaan näin monipuolistaa ja kehittää -mikä lisää kylän elinvoimaisuutta
ja osaltaan myös helpottaa syrjäkylällä asumista. Nuorten osallistaminen parantaa yhteisöön kuulumisen
tunnetta.
Keittiötilaa suurennetaan ja sinne hankitaan sopivat laitteistot suurempienkin tapahtumien
järjestämiseen. Lämminvesivaraaja uusitaan, wc-tilat ajanmukaistetaan ja pintaremontilla saadaan
parannettua viihtyisyyttä. AV-välineistön hankinta parantaa erilaisten kokousten ja koulutusten
järjestämistä tiloissa. Nuorten suunnittelevat ja toteuttavat kylälle frisbeegolfradan, jonne sijoitetaan 2
heidän itse kierrätysmateriaaleista tekemäänsä koria sekä 3 ostokoria, joita voidaan käyttää myös
talviaikaan kylätalon liikuntasalissa heittoharjoitteluun.

42216,90

Kehittämishanke,
Sassalin Erä ry
investointi

Kehittämishanke,
Sallan kunta
investointi

Yritystuki

Seurujärvi Osmo
Väinö Kalervo

Kehittämishanke,
Sevetin Peurat r.y.
investointi

Kehittämishanke, Hautajärven
investointi
kyläyhdistys ry

Kehittämishanke,
Raudanjokiseura ry
investointi

Kehittämishanke, Vaalajärven
investointi
kyläyhdistys ry

Jotospirtin
kunnostus

Vireä Vaalajärvi

01.06.2018 31.01.2019 Sodankylä

Kunnostetaan Raudanjoen kylätalo vastaamaan nykytarpeita. Kunnostettu talo tarjoaa jatkossa
kyläläisille parempia harrastusmahdollisuuksia ja palveluita. Hankkeessa vaihdetaan ikkunat
lämpötalouden parantamiseksi, nykyaikaistetaan lattia, seinät ja katto sekä keittiönurkkaus
toiminnallisuuden parantamiseksi.

10253,66

01.06.2018 31.12.2019 Sodankylä

Kaikki Monitoimitalon uusitaan eli kattoon asennetaan kattopaneelit, seinät ja betoni-lattiat maalataan
useampaan kertaan. Jotta lämpökulut saadaan kuriin, vanhat sähköpatterit, pistorasiat ja johdot
poistetaan ja vaihdetaan uusiin. Myös loisteputkivalaisimet vaihdetaan uusiin ledvalaisimiin ja hankitaan
ilmalämpöpumput energiasäästöjen saamiseksi. Ilmastointia tehostetaan vetämällä uudet
ilmanvaihtokanavat ja läpiviennit. Suurin uudistus kuitenkin koskee keittiön laajennusta, jotta keittiö
saataisiin toimivammaksi. Lisäksi hankitaan uusi televisio, pelikonsoli PS4 sekä muutamia pelejä ja
ohjaimet, äänentoisto-laitteet/kotiteatteri ja sohvakalusto, jotta kylän nuoriso voi viettää aikaa yhdessä.
Hankitaan myös Sodastreamer, mikroaaltouuni ja pienjääkaappi, jotka ovat nuorten käytössä.
Hankitaan biljardipöytä tarvikkeineen sekä Monitoimitalon ympäristöön minigolfrata tarvikkeineen.

37943,00

Kehittämishanke Lapin Liikunta ry

Elinvoimaa
Pohjoisimpaan
Lappiin esiselvityshanke

Yritystuki

Angeli Oula Juhani

Tuotantorakennus
14.05.2018 07.01.2020 Inari
porotilan yhteyteen

Yritystuki

Tuominen Jaakko
Juha Mikael

Yritystuki

Loma-asuntojen
vuokraus ja
matkaijoiden
palvelut
Luontomatkailun
Polar Aurora Cabins
kehittämishanke
Oy
Pohjois-Lapissa

01.08.2018 31.10.2018 Sodankylä

01.04.2018 30.05.2018 Inari

Kolme kuukautta kestävän Elinvoimaa pohjoisimpaan Lappiin -esiselvityshankkeen tarkoituksena on
selvittää lasten ja nuorten ajatuksia siitä, kuinka liikunta saataisiin osaksi arkea kestävällä tavalla.
Selvitys antaa pohjaa kehittämishankkeen toimenpiteiden tarkemmalle suunnittelulle, millä tavoitellaan
uudenlaisen, jatkuvuutta tukevan toimintamallin kehittämistä Pohjois- ja Itä-Lapin alueelle. Tässä
esiselvityshankkeessa kerätään tietoa osallistaen ja eri tahoja kuullen, jotta kehittämishankkeen
toimenpiteistä saadaan mahdollisimman kustannustehokkaita varsinaiseen kehittämishankkeeseen.
Kohderyhmänä ovat Leader Pohjoisin Lappi ry:n alueella toimivat kunnat, koulut, järjestötoimijat sekä
muut lasten ja nuorten harrastustoiminnasta kiinnostuneet tahot. Tahojen kautta tavoitamme lapset ja
nuoret. Lisäksi kuntien nuorisovaltuustojen kautta saamme kuuluviin nuorten mielipiteet.
Esiselvityshankkeessa tehdään kaksi kyselyä, joista toinen kohdistetaan kouluille ja toinen järjestöille ja
kyläaktiiveille. Lisäksi järjestetään 30 kohtaamista, joista 16 on osoitettu suoraan kouluille koulupäivän
aikana ja 14 kohtaamista järjestöille ja kyläaktiiveille iltatilaisuutena.
Rakennetaan porotilan yhteyteen poronlihan suoramyyntiin tarkoitettu elintarvikehuoneisto, sekä
työvälineiden huolto- ja varastointitiloja, monipuolistetaan yrityksen tuotevalikoimaa.
Hankitaan kalustoa: moottorikelkka, auton peräkärry, polkupyöriä 4 kpl,
sup-lautoja 4 kpl, soutuvene, moottorikelkan henkilöreki, kanootteja 2 kpl tekoa.

16278,84

33924,80

3617,98

15.04.2018 05.12.2019 Sodankylä

Hankkeessa kehitetään yrityksen ohjelmapalveluita ja rakennetaan lisää majoitustilaa kv-asiakkaiden
tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on luoda ympärivuotista matkailupalvelua, joka toiminnassaan
hyödyntää alueen luonnon antimia ja aktiviteetteja.

53240,36

06.02.2019 13.09.2020 Sodankylä

Polttopuun tuotannon kehittäminen ja laajentaminen Sodankylässä.

2007,23

Karppinen Ville Olavi

Polttopuun
tuottaminen

Kehittämishanke

Itä-Lapin
kuntayhtymä

Osta paikallista Itä-Lapin elinvoiman 01.08.2018 30.09.2019 Kemijärvi
kehittämishanke

Hankeen pitkäaikainen erityistavoite on, että Itä-lapin alueen yrittäjäjärjestöt ja yrittäjät tiivistävät
huomattavasti yhteistyötä, joka on keskiössä paikallisen ostovoiman kehittämisessä ja paikallisten
ostojen lisäämiseksi alueella. Tämä tavoite toteutuu luomalla hankkeessa yhteinen toimintamalli ja
konsepti.

63548,16

Yritystuki

Juha Kauppinen
Photography

Valo- ja
videokuvauspalveluj 21.03.2018 23.05.2019 Inari
en kehittäminen

Valo- ja videokuvauskaluston kehittäminen. Investoinneilla pyritään nostamaan kuvauspalvelujen tasoa
merkittävästi. Hankkeen myötä palvelut kehitetään tasolle, joka vastaa paikallisten kasvavien yritysten
sekä ulkomaisten toimijoiden tarpeita. Myös yksityiskuvausten laatu paranee. Välillisesti hankkeesta
hyötyy koko Suomi, kun entistä laadukkaampaa kuva- ja videomateriaalia virtaa maailmalle.

4599,70

Yritystuki

North69 Avoin Yhtiö Näätämö Gateway

Aiemmin Näätmön Rajamotelli-nimellä toimineen liikerakkennuksen päivitys, jonka yhteydessä
parannetaan majoitustiloja sekä ravintolatiloja ja palveluita.

15415,05

Yritystuki

20.03.2018 29.11.2019 Inari

Yritystuki

Hoitola Susannea Oy SlowFlow-Sauna

27.02.2018 27.07.2019 Pelkosenniemi

Yritys laajentaa toimintaansa hyvinvointi alalle. Hankkeessa tullaan investoimaan tuotantotiloihin eli
saunahoitolaan ja siihen kuuluvaan pieneen kokous/oleskelutilaan.

26214,65

Yritystuki

Pure Wellness
Kemijärvi Oy

18.03.2018 07.02.2019 Kemijärvi

Hankitaan alkavalle yritykselle toiminnallisen kuntosalin välineistöä.

6818,99

Leader Pohjoisin
Kehittämishanke
Lappi ry

Kalustoinvestointi

Parasta Pohjoisesta paikalliset raaka02.02.2018 01.04.2020 Inari
aineet ja
käsityöyrittäjyys

De! -Saamenkielisen
Samediggi/Saamelais nuorisokulttuurin
Kehittämishanke
01.06.2018 31.12.2019 Utsjoki
käräjät
kartoitus ja
kehittäminen

Kehittämishanke Sallan kunta

Sallan kylistä voimaa 01.04.2018 30.09.2019 Salla

Yritystuki

Terveydenhuoltoala
24.01.2018 23.04.2021 Inari
n investointi

Merjan Hoitopalvelu

Peloton Pohjoisin -strategia on tehty yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Strategiaan on
määritelty kärkitoimialat, joiden erityinen edistäminen on vuoteen 2020 jatkuvalla ohjelmakaudella
keskiössä. Toimialat ovat sesonkiluonteisia ja riippuvaisia vahvasti toimialueen tarjoamista
toimintaedellytyksistä mm. puhtaasta arktisesta luonnosta ja sen antimista. Sesonkiluonteisuus,
riippuvaisuus luonnonoloista sekä muut tekijät synnyttävät lisähaasteita yrittäjyyteen ja aikaa yhteistyön
tekemiseen, kehittämiseen ja uusiin kokeiluihin on usein hyvin rajallisesti. Toimialoilla on nähtävissä
merkittävää kysynnän lisääntymistä ja ne voisivatkin tarjota työtä ja elinkeinoa huomattavasti
useammalle yrittäjälle alueella mm. jalostusasteen nostamisen kautta.
Hankkeessa keskitytään liiketoimintaan, joka pohjautuu paikallisiin raaka-aineisiin ja käsityöalaan.
Toimialoista tämä koskee mm. luonnontuotealaa, poron kokonaisvaltaista hyödyntämistä ja paikalliin
raaka-aineisiin tai kulttuuriin pohjautuvaa käsityöyrittäjyyttä. Hankkeessa palkataan alueelle kaksi osaaikaista yrityspalveluneuvojaa, joiden tehtävänä on mm. tukea alojen kehittämiseen liittyviä rohkeita
avauksia ja kokeiluja sekä tukea kehittämisideoita, joita toimialalla syntyy. Yrittäjyyden kynnystä
madalletaan tuomalla kevytyrittäjyyden ja osuuskuntamallin yritystoimintaa harkitsevien tietoisuuteen ja
edistetään nuorten kiinnostumista kotiseudun yritysmahdollisuuksiin toimimalla solmukohtana
oppilaitoksien ja yrityksien välillä. Hanke mahdollistaa pienet toimialakohtaiset selvitykset ja kokeilut
innovaatioiden syntymiseksi. Erityisesti tehdään toimenpiteitä, joilla saadaan lisättyä yritysten välistä
yhteistyötä toiminnan kehittämiseksi. Yhteistyöhankeen osapuolina ovat Pohjoisimman Lapin Leader ry,
Kemijärven kaupungin elinkeinotoimi, Inarin kunnan elinkeinotoimi Nordica ja Utsjoen kunta. Hankkeella
edistetään kyseisten toimialojen kehitystä kaikissa PLL ry:n toiminta-alueen kunnissa.
Saamelaisnuorille on harvoin tarjolla omakielistä vapaa-ajantoimintaa. Saamen kielten säilymisen
kannalta on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että nuorille löytyy uusia kielenkäyttöpaikkoja. Pelkona on,
että saamen kielet jäävät kieliksi, joita käytetään ainoastaan kotona ja koulussa. Hankkeen
tarkoituksena on kartoittaa saamelaisten kotiseutualueella sekä muualla Suomessa saamenkielisten
vapaa-ajan toimien tarve ja toteuttajat sekä innostaa eri toimijoita tuottamaan saamenkielistä
nuorisokulttuuria. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on eri toimijoiden verkostoituminen sekä saamenkielisen
nuorisokulttuurin kehittäminen. Hankkeessa mallinnetaan erilaisia vapaa-ajantoimintoja Utsjoen, Inarin
ja Sodankylän kuntien alueella. Hankkeen tavoitteena on kartoituksen tuloksien pohjalta saada
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston toiminta-avustukseen pysyvä rahoitus saamenkieliselle
nuorisokulttuurille, jotta saamenkielinen vapaa-ajantoiminta olisi vastaisuudessa pysyvää ja
systemaattista.
Hankkeen tavoitteena on luoda Sallan kyliin hajautetun luontolähtöisen työhönkuntoutuksen
toimintamalli, jossa kylät toimivat palveluntuottajina osana laajempaa, eri toimijoista koostuvaa
yhteistyöverkostoa. Tavoitteena on toimintamallin kautta luoda Sallan kyliin
työhönkuntoutumisympäristöjä, jotka tarjoavat työttömille henkilöille ympäri vuoden mahdollisuuksia
osallistua lähellä asuinpaikkaansa työllistymistä edistävään toimintaan. Työhönkuntoutumisympäristöissä
järjestettävällä toiminnalla lisätään kylien viihtyisyyttä, kotona asumista tukevia palveluja, asukkaiden
osallisuutta, harrastusmahdollisuuksia sekä fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Toimintamalli
sisällytetään pysyvästi osaksi suunnitelmallista kylätoimintaa luomalla hankkeessa kyläkohtaisillä
tiedoilla täydennettävä ¿kylän työhönkuntoutuksen suunnitelma¿ ¿opas, joka on liitettävissä osaksi
kylän omaa kyläsuunnitelmaa.
Hankkeen tarkoituksena on tuottaa jalkojenhoidon palveluita Pohjois-Lapin alueella, pääosin Inarin
kunnassa. Alueella ei ole aiemmin ollut vastaavaa palvelua. Tarjottavan palvelun avulla on mahdollista
saavuttaa säästöjä julkisessa terveydenhuollossa. Osa erityisryhmien (diabeetikot, reumaatikot)
jalkojenhoidoista tehdään lääkärin lähetteellä Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä. Jos nämä hoidot
pystytään tekemään asiakkaan kotikunnassa, saavutetaan terveydenhuollon kustannuksissa merkittäviä
säästöjä.

180000,00

72000,00

71944,00

2870,00

Yritystuki

Partones Oy

Alkutuotannon
mahdollistava
laiteinvestointi

Kehittämishanke

Leader Pohjoisin
Lappi ry

Yritystuki

Mainosvaltti Niemistö Kasvua ja työtä
Oy
tekstiilitulostimella

Pelkosenniemen
Kehittämishanke
kunta

Yritystuki

Youth Activator
Network

Kestävää kehitystä
Pyhä-Luoston
tunturikylissä

05.01.2018 25.05.2019 Salla

Hankittavilla laitteilla aloitetaan tuotanto luonnonkuitukomposiitin valmistamiseksi soitinrakennuksen
käyttöön.

01.03.2018 30.04.2020 Sodankylä

Youth Activator Network on kansainvälinen hanke, joka sisältää sekä paikallisia että kansainvälisiä
toimia. Hankkeen yhteistyökumppanina on Spira Mare-leader-ryhmä Pohjois-Ruotista. Kansainvälisessä
yhteistyössä totetaan osa nuorten omista projekteista erillisrahoituksella sekä järjestään nuorten ja
Leader-sekä nuorisotoimijoiden välisiä tapaamisia. Kansainvälisyys antaa myös Leader-ryhmälle
näkökulmaa ja ideoita nuorisotyön kehittämiseen. Hankkeen toimenpiteet:
- Leader-työn ulottaminen nuoriin: Nuorisoleader-toiminnan kehittäminen, yhteistyön kehittäminen
alueen nuorisotoimijoiden kanssa ja leader-työn osallistavuuden ja verkoston kehittäminen nuorten
näkökulmasta
- Nuorten projektit: nuorten innostaminen ja tukeminen nuorten omien projektien ideointiin ja
toteutukseen sekä nuorisoleader-rahalla että muita rahoituslähteitä hyödyntäen
- Nuorten kansainvälisyys: Nuorten kansainvälisten tapahtumien, vaihtojen ja yhteisprojektien ideoinnin
ja toteutuksen tukeminen
- Nuorten yrittäjyys ja työelämävalmiudet: nuorten yrittäjyys -ja työelämätaitojen valmennukset ja
yrittäjyyskokeilut

180000,00

15.12.2017 06.02.2019 Kemijärvi

Yritys hankkii tekstiilitulostimen, joka tukee alueen markkinointia. Hankinta tuo yritykselle kasvua ja luo
yhden uuden työpaikan.

24769,50

Kestävää kehitystä Pyhä-Luoston matkailualueella ja lähikylissä. Hanke on esiselvityshanke, jossa
selvitetään, kuinka saataisiin Pyhä-Luoston matkailualue ja lähikylät paremmin mukaan kestävän
01.01.2018 31.12.2018 Pelkosenniemi
kehityksen mukaiseen toimintaan. Kuinka kylien tarpeitä ja voimavaroja voitaisiin paremmin hyödyntää
niin, että matkailualue ja kylät voisivat hyötyä voimakkaammin toisistaan.

17973,00

Snow Lounge on loungetyyppinen lumesta ja jäästä rakennettu anniskelutila. Tulossa myös majoitusta .
Lumesta ja jäästä rakennetun SnowLoungen tunnelma ja tuotteet tarjoavat arktisen kokemuksen
Lapista. Kohderyhmänä Sallaan tulevat matkailijat ulkomailta ja Suomesta jotka haluavat kokea
pohjoisen Lapin lumon. Tavoitteena on tarjota Sallaan tuleville matkailijoille ympäri vuoden ennestään
erilaista matkailupalvelua: lounge-tilaa, majoitusta, pohjoisia tuottteita ja opaspalvelua ottaen
huomioon Suomen sekä Lapin luonnon kauneus ja hiljaisuus.

20024,51

SnowLounge

SnowLounge

Yritystuki

Eräkuljetus Tmi

Luontomatkailun
kehittäminen koltta04.12.2017 14.01.2020 Inari
alueella Näätämössä
ja Sevettijärvellä

Hankkeen tavoitteena on saada toiminta ympärivuotiseksi ja kehittää luontomatkailupalveluita
Sevettijärven ja Näätämön koltta-alueella. Kohdentamalla voimavaroja markkinointiin, uskotaan
saatavan riittävästi luontomatkailusta kiinnostuneita asiakkaita käyttämään yrityksemme tarjoamia
palveluita. Hankkeen toimenpiteenä on hankkia lähinnä kuljetuskalustoa jolla asiakkaita kuljetetaan
luontokohteisiin (Vätsärin ja Kaldoaivin erämaa-alueet) sekä kalustoa luonnossa yöpymiseen.

9486,75

Yritystuki

Stick-On Oy

Lapinkotien
valmistukseen
tarvittavan

21.11.2017 08.02.2019 Salla

Kangaskota-tuotteiden valmistuksen työvaiheiden keventäminen ja ompelukapasiteetin kasvattaminen.

5047,00

23.11.2017 25.06.2019 Kemijärvi

Hankkeessa lisätään lasten viihtyvyyttä Luusuan kylässä kunnostamalla jääkiekkokaukalo ja
rakentamalla pieni leikkialue kylätalon pihapiiriin.

11554,76

Kehittämishanke,
Luusuan kyläseura ry Luusuan lapset
investointi

26.11.2017 12.12.2019 Salla

9572,50

Kehittämishanke Inarin kunta

Digi Trainer - InariSaariselkä 15.05.2018 14.05.2020 Inari
matkailualue
digikuntoon

Digi Trainer Inari-Saariselkä -matkailualue digikuntoon -hankkeen tavoitteina on lisätä erityisesti
aloittavien yrittäjien sekä mikroyritysten tietoutta digitalisaation ja teknologian kehityksen merkityksestä
matkailutuotteiden myynnissä sekä kehittää heidän osaamistaan verkkomyynnin ja digimarkkinoinnin
saralla. Hankkeen avulla halutaan tuoda yrityksille tarvittava tietotaito, jotta he saavat tarjoamansa
tuotteet ja palvelut niin kotimaisten kuin kansainvälisten matkailijoiden saataville jo olemassa olevia,
matkailijoiden käyttämiä sivustoja käyttäen. Hankkeessa tarkastellaan verkkomyyntiä myös
tuotteistamisen ja yrityksen näkyvyyden näkökulmista. Mietitään, millainen tuote erottuu ja miten yritys
voi vaikuttaa sen löydettävyyteen. Löydettävyyttä pohditaan asiakaslähtöisesti ja mietitään, miten
asiakas löytäisi kaikki tarvitsemansa palvelut mahdollisimman vaivattomasti. Tarkoituksena on, että
yrityksillä olisi hankkeen jälkeen tarvittavat taidot, jotta he voivat aloittaa tai kehittää palveluidensa
myyntiä ja markkinointia verkossa. Hanke koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäisessä osiossa tehdään
Digi Trainerin avulla yksilöllinen analyysi yrityksen lähtötilanteesta, tarkastellaan yrityksen digikypsyyttä
sekä suunnitellaan yrityksen kanssa yhdessä, millaisista hankkeen koulutuskokonaisuuksista olisi hyötyä
yritykselle. Toinen osio koostuu erilaisista koulutuskokonaisuuksista, joissa käsitellään teemoittain
hankkeen tavoitteita tukevia aiheita. Tarkoitus on oppia tekemisen kautta. Koulutukset koostuvat
inspiroivista luennoista, työpajoista, ohjauksesta ja itsenäisestä tekemisestä. Kolmannessa osiossa
tarkastellaan ensimmäisessä osiossa tehtyä analyysiä ja mietitään sen pohjalta, mitä hankkeen avulla
on saavutettu sekä keskustellaan ja tehdään suunnitelmia, miten osaamista voidaan pitää yllä ja
kehittää tulevaisuudessa. Yritysten käytettävissä on koko hankkeen ajan Digi Trainer, jonka kanssa
voidaan kerrata koulutuksissa käsiteltyjä aiheita.

53536,07

Kehittämishanke, Kieringin kyläseura
investointi
ry

Kieringin kylätalon
uusi elämä

01.11.2017 26.06.2019 Sodankylä

Hankkeella parannetaan piha-alueen käytettävyyttä ja uudistetaan lämmitysjärjestelmä sekä tehdään
kylätalontoimivuutta edistäviä toimenpiteitä. Toimilla laajennetaan kylätalon käyttömahdollisuuksia.
Hankkeesta hyötyy Kieringin ja lähialueitten väestöä.

7914,40

Kasvua uusilta
markkinoilta

01.01.2018 31.12.2019 Pelkosenniemi

Pelkosenniemen kunnan yhdeksän mikroyrityksen yhteinen yritysryhmähanke kansainvälistymisen
edistämiseksi ja kasvun moottoriksi.

51052,50

Hankkeessa tehdään alkuinvestoinnit, jotka mahdollistavat yritystoiminnan aloittamisen. Yritys tulee
tarjoamaan paikallisille ja matkailijoille palveluita. Majoitus, kahvilatoiminta, polttoaineiden-,
elintarvikkeiden-,erikoistavaroiden-,matkamuistojen-, ja autotarvikkeiden myynti.

32379,82

Kehittämishanke

Pelkosenniemen
kunta

Yritystuki

Alkuinvestoinnit,
Huoltoasema Sipolat huoltamo ja
10.10.2017 12.02.2020 Savukoski
Oy
erikoistavarakaupall
e

SkábmadoalutSámi Museum Kehittämishanke,
Kaamosajan
Saamelaismuseosäät
11.09.2017 16.09.2019 Inari
investointi
tapahtumapuitteiden
iö sr
parantaminen

Sodankylän
Kehittämishanke Vapaaehtoinen
Palokunta r.y.

Arjen turvaa
01.10.2017 31.12.2018 Sodankylä
lähtövarmuus 2018

Kehittämishanke,
Vuojärvi-seura ry
investointi

Vuojärven
lämpöremontti

Yritystuki

Sähköalan yrityksen
06.09.2017 26.09.2019 Utsjoki
investoinnit Utsjoella

Ylä-Lapin Sähkö Oy

15.09.2017 31.01.2019 Sodankylä

Saamelaismuseo Siida on Suomen ainoa saamelaiskulttuuria esittelevä museo ja se sijaitsee keskeisellä
saamelaisalueella Inarin kirkonkylällä. Siida esittelee kaikkia Suomen kolmea saamelaiskulttuuria. Museo
on suosittu käyntikohde niin paikallisten että matkailijoiden keskuudessa. Siida koostuu sisä- ja
ulkonäyttelystä. Ulkonäyttely on kasvattanut suosiota merkittävästi myös talviaikaisena
käyntikohteena.Hankkeessa tehdään pieniä investointeja,joilla voidaan parantaa erityisesti talviaikaista
toimintaa ja asiakasturvallisuutta ja mahdollistaa kohteen monipuolisempi käyttö eri tapahtumien
järjestämispaikkana.
Hankkeen tarkoituksena on saada lisää olemassa olevia jäseniä hälytysajokelpoisiksi sekä saada uusia
hälytysajokelpoisia jäseniä toimintaan sekä varmistaa että hälytyksen tullessa tarvittavat resurssit on
saatavilla. Hanke koostuu kahdenkymmenen sopimuspalokunnan 80 palokuntalaisen kouluttamisesta Cajo-oikeudelle ja hankkeen avulla pyritään rekrytoimaan, kouluttamaan ja sitouttamaan palokuntiin 10
uuta palokuntatoiminnasta kiinnostunutta C- ajo-oikeuden omaavaa henkilöä. Hankkeen laajempana
tarkoituksena on turvata lapin maaseudun sopimuspalokuntatoiminta, jotta pystytään takaamaan kylien
turvallisuus.

17740,68

105034,20

Vuojärvi seura ry on ostanut Sodankylän kunnalta tontin ja kiinteistöt. Kiinteistoihin kuuluu Vuojärven
vanha kyläkoulu, pirttirakennus ja piharakennus (sauna ja varasto) marraskuussa 2016. Vanha
kyläkoulu on ollut aiemmin kyläläisten harrastekäytössä ja kustannuksista on vastannut kunta. Nyt talon
siirryttyä kyläseurallle, on seura kiinnittänyt huomion vuotuisiin käyttökuluihin.

9434,50

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa alkavan sähköalan yrityksen investoinnit Utsjoella. Hanke sisältää
työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Pääasiallinen kohderyhmä ovat paikalliset asukkaat ja yritykset.

5589,80

Kehittämishanke

Yritystuki

Kehittämishanke

Itä-Lapin
kuntayhtymä

Outo Lintu Oy

Pyhän kyläyhdistys
ry

Kehittämishanke, Tapionniemen
investointi
Kyläseura ry

Kehittämishanke, Ukonjärventien
investointi
kuituosuuskunta

Yritystuki

Kemijärven
Kauneuspiste

Yritystuki

Northern Sound Oy

Yritystuki

Aventuri Oy

Itä-Lapin
kulttuurimatkailuhan 01.01.2018 16.09.2019 Kemijärvi
ke

Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa Itä-Lapin alueen historiaa ja kulttuuriperintöä matkailukäyttöön
nivomalla kylistä aitoja kohteita ja palveluita sekä tehdä niistä koko Itä-Lapin kattava
kulttuurimatkailureitti. Hankkeen myötä lisätään kylien vireyttä, nostetaan tuotteiksi ja palveluiksi uusia
ideoita, vahvistetaan erityisesti kesämatkailua ja asukkaiden, eteenkin nuorten tietoa oman alueen
historiasta ja kulttuurista.

71880,48

Eco camping

16.10.2017 31.12.2019 Inari

Outo Lintu Oy yrityksemme sijaitsee Myössäjärvellä karhunpesäkivellä. Tällä hetkellä toimintamme on
ollut vain kesäisin matkamuistomyymälän ja kahvion myyntiä..Haluamme tarjota talvisin Eco-majoitusta
Karhutuvalla Myössäjärvellä. Perusteilla olisi pieni Eco -leiri , jossa ulkomaalaisilla matkailijoilla olisi
mahdollisuus yöpyä kaukana valosaasteesta luonnossa . Tavoitteena on tutustuttaa ulkomaalaiset
perinteiseen pohjoiseen ja saamelaiseen kulttuuriin yöpymisineen luonnossa.

20499,15

Palvelukokeiluja
Pyhällä

Palvelukokeiluja hankkeen keskeisimpinä kohderyhminä ovat Pyhän alueen asukkaat ja mikroyrittäjät.
Erityiskohderyhmänä ovat lapset ja nuoret sekä ikääntyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat aikuiset.
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on on alueen viihtyvyyden ja asukkaiden hyvinvoinnin lisääntyminen.
Tavoitteena on laadukkaiden lähipalveluiden kehittäminen kokeilujen kautta sekä
palvelukeskustyyppisen toiminnan kehittäminen, tilaratkaisujen löytäminen yhteisö- että yrityshautomon
kaltaiselle toiminnalle ja lähipalvelujen tuottamiselle. Hankkeen toteutuksen keskiössä ovat
01.10.2017 30.04.2019 Pelkosenniemi
palvelukokeilut, osallisuus sekä viestintä ja vuorovaikutus. Hankkeen toteutus jakautuu kolmeen
toimenpidekokonaisuuteen: monipalvelutila, laadukkaat lähipalvelut ja ketterät kokeilut. Lähtökohta
toteutuksessa on, että kehittämisideat, innostus ja toiminta lähtevät ihmisistä ja yhteisöistä itsestään.
Osallistuminen on konkreettista ja sen motiivina on muuttaa kehityksensuuntaa positiivisemmaksi.
Kokeiluille yhteistä puolestaan on se, että kehitettävä palvelu tai tuote löytää lopullisen muotonsa vasta
kokeiluprosessin aikana.

60967,98

Tapionniemen
01.10.2017 16.09.2019 Kemijärvi
kyläkoulu kylätaloksi

Tapionniemi on Kemijärven kaupungissa sijaitseva kylä, jossa on asukkaita noin 150. Kylällä on ollut jo
vuosia tarve yhteisestä kokoontumistilasta, jossa voidaan järjestää erilaisia harrastepiirejä, tilaisuuksia
ja juhlia. Hankkeessa kunnostetaan Tapionniemen vanha kyläkoulu kylätaloksi. Kylätalo on siirtynyt
kyläseuran omistukseen syyskuun alussa vuonna 2017. Kiinteistöön tehdään lämpöremontti uusimalla
ikkunat, asentamalla ilmalämpöpumput ja aurinkolämmitysjärjestelmä. Kuituverkko yhdistetään
kylätalolle. Lisäksi tehdään pientä pintaremonttia ja hankitaan keittiöön välttämättömät koneet, laitteet
ja kalusteet. Remontti mahdollistaa kylätalon käytön ympärivuotisesti ja monipuolisesti. Tavoitteena on
kylän elävöittäminen ja jatkossa kylämatkailun ja kylän palveluiden kehittäminen.

74839,02

Ukonjärventien kuitu 07.06.2017 31.12.2018 Inari

Ukonjärventien kuituhankkeen tavoitteena on rakentaa alueelle valokuituverkko. Tällä hetkellä yhteys
on vain epävarman ja hitaan mobiiliverkon varassa. Valokuituverkko mahdollistaisi yritystoiminnan, tällä
hetkellä lähinnä matkailun edellytysten paranemisen, vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden palvelujen
paranemisen nyt kun TV vauhdilla siirtyy verkkoon, samoin, terveydenhuolto SOTE-uudistuksen myötä,
samoin koulutus ja opiskelu. Verkkopankin ja verkkokaupan palvelut ovat tärkeitä kun pankit sulkevat
konttoreitaan maaseudulla.

55263,04

Kauneusalan
yrittäjän
alkuinvestoinnit

Hankkeessa tehdään alkavan kauneusalan yrityksen alkuinvestoinnit, jotta toiminta voidaan aloittaa.
Tavoite on tarjota alueelle täydentäviä kosmetologipalveluja sekä tuoda uusia palvelukokonaisuuksia
täydentämään nykyisiä palveluja.

2178,45

Northern Sound on EU:n pohjoisin tapahtumapalvelutalo. Haemme tukea äänentoistojärjestelmän
laajennuksen, voidaksemme paremmin palvella eri asiakkaitamme.

14525,00

Yritys on Sassalin kylässä sijaitseva, ympäristölleen ystävällinen, monipuolinen palvelun, yhteyksien,
paikan, ajan ja mahdollisuuksien tarjoaja. Hankkeessa kehitetään yhteiskunnallisen yrityksen
liiketoiminta konsepti ja yhteisöjä palveleva kärkituote.

7400,00

05.06.2017 07.02.2019 Kemijärvi

Tapahtumatekniikka
23.05.2017 07.02.2019 Inari
yrityksen
investoinnit
Yhteiskunnallisen
yrityksen
työelämäintegraatio- 19.05.2017 26.03.2019 Sodankylä
palvelun
kehittäminen

Kehittämishanke,
Sassalin
Sassalin kyläseura ry
investointi
veneenlaskupaikka
Lomatärpin
ohjelmapalvelujen
kehittäminen

01.06.2017 22.03.2019 Sodankylä

Hankkeella toteutetaan Sassalin kylään Sassalinjärven rantaan veneenlaskupaikka. Hanke sisältää tien
paikalle, kääntöpaikan ja veneluiskan. Hanke mahdollistaaa erilaiset tapahtumat ja järven
virkistyskäytön. Hankkeen avulla kylän viihtyvyys ja yhteisöllisyys lisääntyy.

12972,10

20.04.2017 08.02.2019 Utsjoki

Hankkeen tavoitteena on kehittää Lomatärpin ohjelmapalvelutarjontaa vastaamaan kansainvälisten
asiakkaiden tarpeita. Hankkeessa rakennetaan ja kunnostetaan ohjelmapalvelua tukevia rakenteita ja
rakennuksia, jotka edesauttavat ohjelmapalveluiden laadukasta järjestämistä. Tavoitteena on luoda
ympärivuotinen lomakeskuskokonaisuus, joka työllistää useamman henkilön ja lisää Aittisuvannon
kokonaistarjontaa.

28355,63

Ompelu- ja brodeerauspalveluita tuottava aloittava yritys investoi tarvittaviin koneisiin ja laitteisiin.
Asiakkaita ovat raviohjastajat, yhdistykset ja yksityiset yritykset. Tavoitteena on työllistää yrittäjä ja
mahdollisesti palkata osa-aikainen työntekijä. Hankkeen myötä yrityksen perustaminen mahdollistuu
nopeammassa aikataulussa.

2376,15

Kokeilun kautta pyritään löytämään luonnontuotteista sopivat yhdistelmät kampaamotuotteiksi.
Hankkeen tarkoituksena on laajentaa liiketoimintaa tuotevalmistuksen ja myynnin puolelle ja siten
kasvattaa yrityksen osaamista ja liikevaihtoa.

10000,00

Alkuinvestointi toiminnan tehostamiseksi. Yritys hankkii tukkivannesahan, jotta saadaan työstettyä
erikoismittaista, sekä laadukkaampaa puutavaraa. Tukkivannesaha mahdollistaa myös lisäyksiä
yrityksen tuote- ja palveluvalikoimaan.

3078,25

Yritystuki

Lomatärppi Oy

Yritystuki

Ompelu- ja
Tmi Sirpa Korhonen brodeerauspalvelun 13.04.2017 08.02.2019 Inari
laitehankinnat

Yritystuki

Tmi Hius- ja
hyvinvointipalvelu
Anne Lehtinen

Kampaamoliiketoimi
nnan kehittäminen
11.04.2017 08.02.2019 Inari
omilla
luonnontuotteilla

Yritystuki

Puusepänverstas
Heikkilä

Tukkivannesaha,
puutavaran sahaus

12.04.2017 08.02.2019 Sodankylä

Kokeilevaa
kylämatkailua
yhteistyöllä

Hankkeen tavoitteena on innostaa ja osallistaa kylän ja lähialueen asukkaat alueen elinvoiman
lisäämiseen ja luomiseen osallistavilla työpajoilla, joiden tavoitteena on kylän ja sen lähialueiden
elinkeinotoiminnan monipuolistaminen mm. kylämatkailulla. Hankkeessa järjestetään avoimia työpajoja,
joissa pohditaan kylän resurssit, osaaminen, mahdollisuudet ja ideoidaan kylämatkailupalveluita ja
tapahtumia. Hankkeessa kokeilla, voidaanko perinteiseen lappilaiseen kylään saada elinvoimaa
kylämatkailutoiminnan kautta eri tahojen yhteistyönä kylän elävöittämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi
sekä kylän vetovoiman lisäämiseksi. Lisäksi selvitetään kylän viihtyvyyttä lisäävät investointitarpeet.
01.05.2017 31.07.2019 Pelkosenniemi
Lisäksi laaditaan kylän viihtyvyyteen ja kylämatkailun kehittämiseen liittyvä infrasuunnitelma
oppilastyönä sekä tehdään erilaisia toimia kylän imagon nostamiseksi. Lyhyen aikavälin tavoitteena on
osallistaa kyläläiset kylän elinvoiman kehittämiseen kylän omista lähtökohdista ja resursseista.
Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on työpaikkojen luominen kylämatkailun pariin, kylän
elinvoimaisuuden ja vetovoiman lisääminen, uusien asukkaiden saaminen kylään sekä kylässä asuvien
asukkaiden tukeminen mahdollisten lisääntyvien palveluiden saatavuuden paranemisella. Hanke
toteutetaan pääosin ostopalveluna ja talkootyönä.

Kehittämishanke

Pelkosenniemen
kunta

Joutsijärven
Kehittämishanke, Joutsijärven Kylätalo
kylätalon katon
investointi
ry
uusiminen

Kehittämishanke Sallan kunta

Napapiiri

33049,80

01.07.2017 25.06.2019 Kemijärvi

Joutsijärven vanhaa rautatieasemaa saneerataan kylätaloksi. Asemarakennus on valmistunut 1942 ja
sen tiilikatto on valokuvien mukaan peräisin 1950 luvun alkupuolelta. Hankkeen tarkoituksena on uusia
vanha tiilikatto kylätalon muun remontoinnin yhteydessä, jolloin se on järkevintä tehdä.

9341,80

17.04.2017 31.01.2019 Salla

Sallan kunnan eteläosassa, Hautajärven kylässä, sijaitsee napapiiri. Tällä hetkellä napapiiriä ei ole
hyödynnetty Hautajärven kylän ja Sallan ja lähialueen elinvoimaisuuden lisäämiseksi.
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa mielikuvaa napapiirin sijainnista Sallassa ja tehdä siitä yksi
Hautajärven kylän ja Sallan tärkeimmistä vetovoimatekijöistä ja liittää Sallan brändiin uusi, sitä tukeva
ydinteema, joka syntyy napapiiriteeman ympärille. Hautajärven kylän ja Sallan alueen napapiiri erottuu
muista Napapiiri-tuotteista (Joulupukki, ostokset yms.) keskittymällä korostamaan pohjoisen napapiiriin
mukanaan tuomia luonnon ja paikallisen kulttuurin erityisolosuhteita. Hankkeessa suunnitellaan
napapiirin vetovoimaisuutta lisääviä elementtejä, infraa, tuotteita ja palveluita. Konseptisuunnitelman
lopputuloksena on sähköinen Ideakirja Napapiirin konseptin toteuttamisesta.

22400,00

Kehittämishanke Sallan kunta

01.05.2017 31.12.2018 Salla

Kylille on rakennettu vuosien varrella paljon valmista ja osittain vajaakäytöllä olevaa infraa;
retkeilykohteita, reittejä, kylätaloja ja mökkejä. Sallan kyläreitti on Sallan ja Suomun alueen kyliä
yhdistävä toimija, joka ohjaa myös matkailijoita kylien kohteisiin.
Hankkeen tavoitteena on aktivoida kylien ja yritysten toimijat mahdollisimman kattavasti yhteiseen
sähköiseen kehittämiseen, aikaansaada tiiviimpää yhteistyötä kylien toimijoiden kesken sekä luoda
mahdollisuuksia uuden, pienimuotoisen yritystoiminnan syntymiseksi. Hankkeessa luodaan mobiilissakin
toimiva nettisivu, johon linkitetään erityyppisiä sähköisiä aineistoja kylistä ja yrityksistä. Aineistoissa
hyödynnetään olemassa olevia sisältöjä, luodaan uudenlaisia sisältöjä sekä tuodaan visuaalisesti esiin
alueen vetovoimatekijöitä tukevia asioita. Kylien kohteista luodaan myös sisältöä
mobiilikarttasovellukseen sekä erityyppisiin kohde-esittelyihin retkeilykohteissa. Hankkeessa
toteutettavilla tutustumismatkoilla lisätään toimijoiden verkostoitumista sekä tutustutaan
vastaavanlaisten alueiden kylätoiminnan ja kylämatkailun kehittämiseen.

26700,30

03.04.2017 13.03.2019 Inari

Siid Kue´tt eli Kylän kota -hankkeessa rakennetaan Sevettijärvelle hirsikota. Tavoitteena on saada
Sevettijärven kylälle yhteisöllinen helposti lähestyttävä kohtaamispaikka, joka toimii kokoontums- ja
harrastuspaikkana sekä tapahtumatilana. Kotaa voisivat käyttää myös kielipesän lapset sekä koululaiset.
Kylällä ei tällä hetkellä ole nuorille omaa paikkaa, joten tavoitteena on, että myös kylän nuoret tulevat
käyttämään kotaa vapaa-aikana kokoontumisiin ja harrastuksiin.
Kodasta tulee sähköistetty ja tunnelmallinen, ympärivuotiseen käyttöön sopiva tila. Kota sijoitetaan
Kolttien Perinnetalon läheisyyteen. Perinnetalolla järjestetään kesäisin useita tapahtumia ja kota tukee
näitä tapahtumia, toimien muun muassa kahvitustilana ja sateensuojana. Kota sijoitetaan myös lähelle
tietä ja perinnetalon parkkipaikkaa, jolloin kulku kodalle on helppo pitää auki myös talvisin.

9748,55

Inarin
kalastusmatkailupalv 03.02.2017 12.02.2019 Inari
elun kehittäminen

Hankkeessa investoidaan kalastusmatkailu- ja retkeily varusteisiin, jotka laajentavat yrityksen toimintaa
talvikaudelle. Hankkeella tavoitellaan liikevaihdon kasvua, kannattavuuden parantumista ja
kansainvälisten matkailijoiden ohjelmapalvelutarjonnan lisäämistä. Ohjelmapalvelutarjonnan lisäämisellä
pyritään pidentämään majoittujien viipymää.

5956,32

Vuostimon
frisbeegolf- rata

Vuostimo on pieni kylä Kemijärven pohjoisosassa. Kylässä ei ole harrastusmahdollisuuksia. Kylään
rakennetaan 9-väyläinen frisbeegolf- rata. Hankkeen tavoitteena on saada nuorille
harrastusmahdollisuus ja lisätä vanhemman väen liikkumista.

8123,95

Sallan kylät
virtuaalimaailmaan

Kehittämishanke, Kolttakulttuurisäätiö
Siid kue tt
investointi
sr

Yritystuki

T:mi Markku T.
Ahonen

Vuostimon
Kehittämishanke,
kyläyhdistys
investointi
Kuppulat ry

Utsjoen
Kehittämishanke, kirkkotupayhdistys
Kirkkotupien
investointi
ry, Ohcejoga
kulttuuripolku
girkostohposearvi rs

Teemahanke

Leader Pohjoisin
Lappi ry

Meidän Maisema kehittäminen

01.04.2017 22.03.2019 Kemijärvi

13.09.2017 31.12.2019 Utsjoki

01.06.2017 26.06.2019 Sodankylä

Utsjoen kirkkotupien yhteyteen rakennetaan kulttuuripolku,jossa esitellään alueen paikallishistoriaa.
Tavoitteena on mahdollistaa saamelaisten perinteisen hautajaissaattueen muistotilaisuuksien aikana ja
toisaalta monipuolistaa kirkkotupien matkailullista kuvaa. Kohderyhmänä ovat niin paikalliset asukkaat,
koulut ja matkailuyritykset. Hanke tuo elinvoimaa ja näkyvyyttä paikkakunnalle ja tukee
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen kestävää käyttöä.
Teemahankkeen tavoitteena on kiinnittää huomio kylämaisemaan, sen yhteisölliseen hoitoon,
hyödyntämiseen, työllistävyyteen ja lasten ja nuorten kotiseudulla viihtymiseen. Hankkeella rahoitetaan
mm. kyläalueiden maisemallisten solmukohtien ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaitten kohteiden
yhteisöllistä tai uudella toimintatavalla toteutettua hoitoa, pitkäjänteisiä maiseman- ja vesienhoidon
toimenpidesuunnitelmia, joiden tavoitteena on asumisviihtyvyyden lisääminen sekä kylän asukkaille
tärkeiden vesistöjen kunnostuksen suunnittelua ja toteutusta. Toimenpiteiden tulee lisätä
yhteisöllisyyttä, innostusta ja osaamista. Erityisesti etsitään uudenlaisia, monistettavia tapoja
ympäristönhoitoon sisältäen maiseman- ja vesienhoidonsuunnittelun. Teemahankkeeseen on sisällytetty
koordinointiosio johtuen toiminta-alueen laajuudesta.
Hanke toteutetaan etsimällä teemaan sopivia toimenpiteitä ns. pieniä hankkeita rajatulla ajanjaksolla.
Rahoitettavaksi valitut toimenpiteet toteuttaa jokainen hakija omatoimisesti ja maksatusta haetaan
yhtenä kokonaisuutena. Teemahanke sisältää kehittämishanke -osan, jolla voidaan rahoittaa
asiantuntijapalveluiden käyttöä ja palkkauskuluja ja investointiosan, jolla voidaan rahoittaa mm.
ympäristönhoitoon liittyvää kalustoa ja maisemallisesti merkittävää infraa, kuten ympäristötaidetta ja
maisemareittien kunnostusta.

39718,90

94090,00

Meidän Maisema investointi

11.01.2017 26.06.2019 Sodankylä

Leader Pohjoisin
Kehittämishanke
Lappi ry

Saamelainen
paikallinen
kehittäminen esiselvitys

01.04.2017 28.02.2019 Utsjoki

Yritystuki

Investoinnit
Näätämön erä-ja
luontopalvelulle

20.12.2016 26.06.2019 Inari

Hankkeessa investoidaan alkavan luonto- ja erämaapalveluyrityksen toiminnassa tarvittaviin välineisiin.
Yritys toimii Näätämö-Sevettijärvi alueella ja järjestää erämaareissuja niin yksityisille kuin yritysryhmille.
Tavoitteena on työllistää yrityksen kaksi osakasta.

18794,24

01.01.2017 26.06.2019 Inari

Keväjärvelle rakennetaan kauan kaivattu leikkikenttä ja monitoimikaukalo, joka lisää lasten ja nuorten
viihtyvyyttä omassa kotikylässä. Kun leikkipuisto palvelee lapsia ja lapsiperheitä, niin monitoimikaukalo
palvelee lapsia, nuoria ja aikuisia ja tukee mm. erilaisten liikunnallisten tapahtumien järjestämistä.
Kylällä toimii myös perhepäivähoitaja, joka luonnollisesti hyötyy leikkipuiston ja monitoimikaukalon
olemassaolosta. Hanke lisää huomattavasti keväjärveläisten yhteisöllisyyttä ja liikunallisuutta.

38551,78

21.11.2016 08.05.2019 Sodankylä

Hankkeen tarkoituksena on saada Vuotsoon koko kylän yhteiseksi tarkoitettu kuntosali. Kuntosalia
varten hankitaan tarvittavat kuntosalilaitteet, muut tarvikkeet ja kunnostetaan tila kuntosalikäyttöön
soveltuvaksi. Tavoitteena hankkella on tarjota Vuotson kyläläisille kehittää ja ylläpitää hyvinvointia sekä
lisätä kylän viihtyvyyttä ja elinvoimasuutta.

19998,13

03.11.2016 20.06.2019 Inari

Erämaatukikohdan rakentaminen.

15075,20

Teemahanke

Leader Pohjoisin
Lappi ry

Teemahankkeen tavoitteena on kiinnittää huomio kylämaisemaan, sen yhteisölliseen hoitoon,
hyödyntämiseen, työllistävyyteen ja lasten ja nuorten kotiseudulla viihtymiseen. Hankkeella rahoitetaan
mm. kyläalueiden maisemallisten solmukohtien ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaitten kohteiden
yhteisöllistä tai uudella toimintatavalla toteutettua hoitoa, pitkäjänteisiä maiseman- ja vesienhoidon
toimenpidesuunnitelmia, joiden tavoitteena on asumisviihtyvyyden lisääminen sekä kylän asukkaille
tärkeiden vesistöjen kunnostuksen suunnittelua ja toteutusta. Toimenpiteiden tulee lisätä
yhteisöllisyyttä, innostusta ja osaamista. Erityisesti etsitään uudenlaisia, monistettavia tapoja
ympäristönhoitoon sisältäen maiseman- ja vesienhoidonsuunnittelun. Teemahankkeeseen on sisällytetty
koordinointiosio johtuen toiminta-alueen laajuudesta.
Hanke toteutetaan etsimällä teemaan sopivia toimenpiteitä ns. pieniä hankkeita rajatulla ajanjaksolla.
Rahoitettavaksi valitut toimenpiteet toteuttaa jokainen hakija omatoimisesti ja maksatusta haetaan
yhtenä kokonaisuutena. Teemahanke sisältää kehittämishanke -osan, jolla voidaan rahoittaa
asiantuntijapalveluiden käyttöä ja palkkauskuluja ja investointiosan, jolla voidaan rahoittaa mm.
ympäristönhoitoon liittyvää kalustoa ja maisemallisesti merkittävää infraa, kuten ympäristötaidetta ja
maisemareittien kunnostusta.
Hankkeen päätavoitteena on innostaa ja kannustaa saamelaisväestöä paikalliseen omaehtoiseen
kehittämiseen ja yhteistyöhön siinä ja määritellä saamelaisen paikallisen omaehtoisen kehittämisen
keskeisimmät tavoitteet, keinot ja toimintatavat. Hankkeella vahvistetaan Leader-toimijoiden osaamista
saamelaisessa paikallisessa kehittämisessä , luodaan vahva sidosryhmäverkosto saamelaiseen
paikalliseen kehittämiseen ja mahdollistetaan strateginen ja monipuolisesti erilaisia saamen kielen
käyttöareenoita hyödyntävä ja edistävä kehittämistyö saamelaisten paikallisesta omaehtoisesta
toimijuudesta käsin. Hankkeen keskeisiä toimijoita ovat paikalliset saamelaiset, paikalliset
saamelaisyhdistykset - järjestöt ja säätiöt, saamelaiset yrittäjät ja ¿ yrittäjäjärjestöt

Lap Adventures Oy

Kehittämishanke, Keväjärven
investointi
Kyläyhdistys ry

Leikkikenttä ja
Monitoimikaukalo
Keväjärvelle

Kehittämishanke, Vuotson kyläyhdistys
Vuotson kuntosali
investointi
ry

Yritystuki

Safari Service Aimo
Koistinen

Erämaatukikohdan
rakentaminen

Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö (työaika n. 12 kk). Saamelaisen paikallisen kehittämisen
aktivoimiseksi muodostetaan työryhmä, joka toimii myös hankkeen ohjausryhmänä. Ryhmä osallistuu
hankkeen toteutukseen ideointiin ja suunnitteluun, verkostoi, viestii ja laatii saamelaisen paikallisen
kehittämisen strategian. Hankkeessa laaditaan innostavaa, saamenkielistä viestintämateriaalia,
toteutetaan eri puolilla aluetta ja eri kylissä kaikille avoimia ideointi - verkostoitumis- ja
työpajatilaisuuksia sekä muita osallistavia toimenpiteitä, autetaan prosessissa nousseita ideoita
eteenpäin ja etsitään ideoille rahoitusmahdollisuuksia sekä kootaan eri rahoitusmahdollisuudet yhteen.
Lisäksi voidaan kokeilla saamelaisen paikallisen kehittämisen pienimuotoista teemahakua tai vastaavaa
aktivointitoimenpidettä työryhmän suunnittelemana.

27469,55

68040,00

Yritystuki

Lihanjalostusyritykse
Inarin Luonnonporo
n toiminnan
28.10.2016 12.02.2019 Inari
Oy
kehittäminen

Hankkeessa investoidaan lihanjalostuslaitokseen koneita ja laitteita, joiden avulla saadaan kasvatettua
toimituvarmuutta, määriä ja tuotteita. Tuotevalikoiman laajenemisen myötä yritys tavoittaa paremmin
uutta asiakaskuntaa vähittäiskaupan sektorilla. Hanke lisää yrityksen kasvua, kannattavuutta ja tuo
mukanaan 1-2 uutta työpaikkaa.

18102,20

36450,00

9835,00

Kehittämishanke Team Deadwood ry

Green Gold Lapland 01.01.2017 13.03.2019 Inari

Green Gold Lapland -hankkeen tarkoituksena on ekologisen kullankaivun alkutuotannon sertifiointi ja
brändäys Suomen Lapissa sekä toimivan jakelukanavan ja verkoston luominen alkutuottajien ja
jatkojalostajien käyttöön. Tarkoituksena on, että kullan alkutuottajat saavat suoran myyntikanavan
maailmanlaajuisesti jatkojalostajille. Hankkeen aikana tuodaan matkailua ja kullankaivuukulttuuria
yhteen tuotteistamalla uusia matkailutuotteita mm. ostetun kultakorun kullan alkuperään ja
kultavaltaukseen tutustumaan. Oleellinen painoarvo hankkeessa on kullan tuottaminen kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä markkinointikanavan luominen kullan alkutuottajille.

Yritystuki

Lihanjalostamon
kehittäminen
Utsjoen kunnassa

24.10.2016 07.07.2018 Utsjoki

Hankkeessa investoidaan poronlihanjalostamolle kyljysleikkuri ja kalvokone tehostamaan prosessia.
Hanke lisää jalostusastetta ja siten yrityksen liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua.

Lumiporo Oy

Toimintaraha

Leader Pohjoisin
Lappi ry

PLL ry:n
toimintaraha 2

01.11.2016 30.04.2019 Sodankylä

Peloton Pohjoisin -kehittämisstrategian 2014 - 2020 toteuttaminen ja Leader-toiminnan koordinointi
Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan ja Kemjärven alueella. Strategialla
kehitetään alueen elämisen edellytyksiä, yrittäjyyttä ja paikallisia elinkeinoja, nuorten osallisuutta ja
viihtyvyyttä sekä saamelaisalueen elinvoimaa ja saamelaiskulttuurin hyödyntämistä siinä. Keskeisiä
keinoja ovat innostuksen ja yhteisöllisyyden lisääminen, kokelevuus ja rohkeus, verkostoituminen ja
kansainvälisyys sekä alueen osaamispääoman vahvistaminen. Yhdistys on strategialllaan hyväksytty
yhdeksi Manner-Suomen maaseutuohjelman paikalliseksi Leader-ryhmäksi ja maaseuturahaston
rahoituksen saajaksi strategian toteutukseen. Lisäksi strategiaa toteutetaan monirahastoisesti
hankkimalla sen toteutukseen muuta rahoitusta.

Yritystuki

Jarkko Alatalo

Koneinvestointi

19.09.2016 12.02.2019 Salla

Koneinvestointi aloittavan auto-ja konehuolto yrittäjän toimintaan

2417,97

Yritystuki

Antti Äärelä

Poronlihaleikkaamo 11.08.2016 25.04.2019 Sodankylä

Hankkeessa rakennetaan elintarvikehuoneisto poronlihan käsittelyyn. Tavoitteena on tuotteiden laadun
parantaminen ja liiketoiminnan kasvattaminen.

43358,35

Yritystuki

Kairankutsu Oy

Luontomatkailupalve
Yritys hankkii toiminnan kasvun johdosta lisää kalustoa luonto- ja kulttuurimatkailuohjelmapalveluihin.
08.08.2016 12.02.2019 Pelkosenniemi
luiden kehittäminen
Hankkeen tavoitteena on liiketoiminnan kasvattaminen ja työpaikkojen luominen.

Kehittämishanke

Leader Pohjoisin
Lappi ry

Utsjokisuun
Kehittämishanke, kyläyhdistysinvestointi
Ohcejotnjálmmi
gilisearvi ry

Kokeillen ketterää
koulutusta

Kylätalo Giisán
remonttihanke

456120,00

4987,18

01.09.2016 31.05.2019 Sodankylä

Hankkeen tavoitteena on 1) kokeilla, voidaanko täsmäkoulutuksin vahvistaa alueen yrittäjyyttä ja heidän
osaamistaan ja näin parantaa työllisyyttä ja alueen elinvoimaa. 2) kokeilla uutta toimintatapaa, jossa
päävastuu koulutuksien organisoimisesta on olemassa olevilla seudullisten yrityspalveluverkostojen
toimijoilla. 3) mahdollistaa yritysten välinen yhteistyö ja toisilta oppiminen sekä syventää SYPtoimijoiden osaamista ja verkostoa yhdessä tekemällä. Pilottihanke antaa pohjatietoa isomman
hankkeen valmistelulle. Se kertoo, onko kyseiselle koulutusmallille kysyntää, mikä on siitä saatava hyöty
ja kuinka koulutus saadaan toteutettua vähäisin henkilöstöresurssein, jolloin siitä ohjautuva hyöty
kohdistuu täysimääräisesti yrityksille. Hanke vastaa alueen yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien sekä
kehittäjien tämän hetken yleiseen koulutustarpeeseen. Ryhmäkoulutus mahdollistaa myös toisilta
oppimisen ja yritysten yhteistyön lisääntymisen. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat LPL ry:n
Peloton Pohjoisin -strategian yrittäjyys ja paikalliset elinkeinot -painopisteen mukaiset toimialat.

43200,00

01.09.2016 08.04.2019 Utsjoki

Hankkeen avulla korjattava kylätalo on koko kylälle tärkeä käynti- ja toimintapaikka. Siellä tarjottavat
palvelut ovat paikkakuntalaisille tärkeät ja siitä on muodostunut mielenkiintoinen vierailukohde myös
matkailijoille. Kahvilasalin ja eteisen kalusteita uudistetaan. Keittiön kalusteet ja koneet uudistetaan
kokonaan ja lattian pinta uusitaan. Kirppishuoneen kalusteita uusitaan sekä eteläpään eteistilan
huonokuntoinen lattia. Pihalla leikkipaikan seutu raivataan ja sinne hankitaan kalusteita lasten
viihtyvyyden lisäämiseksi. Hankkeen tavoitteena on säilyttää koko kylälle tärkeäksi muodostuneen
Kylätalo Giisán kunto ja käyttökelpoisuus hyvänä sekä parantaa sen toiminnallisuuksia.

9750,00

Yritystuki

Yritystuki

08.07.2016 12.02.2019 Salla

Materiaalikokeilu Seebass pyrkii löytämään ratkaisun soitinrakennuksen alati huononevaan
materiaalitilanteeseen uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisen kautta. Tavoitteena on kehittää
materiaali, joka voi taata jatkuvuuden käsityöperinteessä soitinrakennusalalla maailmanlaajuisesti.

10000,00

Porotila- ja
luontomatkailun
ohjelmapalvelut

01.07.2016 31.10.2020 Sodankylä

Tarjotaan paikallisuuteen ja perinteeseen pohjautuvia porotila- ja luontomatkailun toiminnallisia,
yksilöllisesti räätälöityjä ohjelmapalveluita kotimaisille ja kansainvälisille pienille asiakasryhmille ja
perheille. Rakennetaan ohjelmapalvelutoiminnan kannalta välttämättömät rakennukset ja rakennelmat
ja hankitaan toimintavälineitä.

12981,85

Pitkospuut
Lintutornille

01.01.2017 31.12.2017 Pelkosenniemi

Aapajärven kosteikko on Riistakeskuksen tekemistä malli kosteikoista pohjoisin ja suurin noin 40 ha.
Aapajärven rannalle rakennettu lintutorni rakennetaan pitkospuut.

5475,00

Kiiku, liiku ja
rakenna robotti

Hankkeessa hankitaan nuorten toiveiden mukaisesti ulkoliikuntavälineitä ja kaksipaikkainen keinu.
Rakenteet sijoitetaan siten, että niille pääsy on esteetöntä ja ne palvelevat kaikenikäisiä ja lisäävät
kohteiden monipuolista käyttöä. Tavoitteena on kannustaa omaehtoiseen ulkoliikuntaan ja lisätä
01.07.2016 14.02.2019 Pelkosenniemi
kirkonkylän viihtyvyyttä ja elinvoimaa. Positiiviset liikuntakokemukset auttavat nuoria kasvussa ja
kehityksessä ja luovat uskoa omiin kykyihin. Hankkeessa hankitaan myös robotti- ja koodausvälineistö
kerhotoiminnan mahdollistamiseksi ja monipuolistamiseksi.

Armin Seebass
jousenrakentaja

Materiaalikokeilu
Seebass

Ilpo Kumpula

Kehittämishanke,
Aapajärven jahti ry
investointi

Kehittämishanke, Pelkosenniemen
investointi
kunta

9146,15

Kehittämishanke, Hautajärven
investointi
kyläyhdistys ry

Sykettä Seutulaan 01.08.2016 22.01.2019 Salla
lämmöllä!

Hankkeessa hankitaan kylätalo Seutulaan ilmalämpöpumput (3 kpl) sekä uusitaan ulko-ovet (6 kpl) ja
maalataan kahvila-kokoustilat.Tavoitteena on talon lämmityskulujen pienentäminen ja talviaikaisen
käytön mahdollistaminen paremmin. Sallan Hautajärvellä sijaitseva kylätalo on alueen ainoa liikunta- ja
kokoontumistila ja sen käyttöä halutaan mahdollistaa kaikille ikäryhmille. Jatkossa on suunnitteilla lisätä
esimerkiksi terveydenhoitopalveluita ja muita toimintoja jotka mahdollistavat tai lisäävät kylän
elinvoimaisuutta sekä helpottavat syrjäkylillä asumista.

Yritystuki

Porotuotteiden
käsittely- ja
huoltotilat

07.06.2016 26.06.2019 Salla

Hankkeessa rakennetaan huolto-, työ- ja toimitilat poron kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen.
Märkätilassa valmistetaan materiaalia käsityötuotteita varten, mm poron sisnanahkaa. Tiloissa
valmistetaan myös käsitöitä. Elintarvikehuoneessa käsitellään tilan porot suoramyyntiä varten. Hanke
työllistää kaksi henkilöä.

46769,60

01.08.2016 20.06.2019 Sodankylä

Järjestökeskus Kitinen ry on perustettu Sodankylään vuonna 2012. Vuonna 2015 se sai uudet tilat
hyvältä paikalta keskeltä kylää. Toiminta järjestökeskuksella on hyvin aktiivista ja ongelmaksi on
muodostunut uusien tilojen epäkäytännöllisyys suhteessa käyttäjämääriin. Tilan käyttöön saamista
joutuu odottamaan nyt pitkiäkin aikoja, koska varauksia ja käyttäjäryhmiä on paljon. Tässä hankkeessa
tiloista tehdään käytännöllisemmät ja viihtyisämmät sekä parannetaan niin järjestökeskuksen kuin koko
kylän palveluja yleisönetin käyttöönotolla. Tiloja muokataan verhoin ja sermein siten, että tilan käyttö
mahdollistuu useammalta ryhmältä yhtä aikaa. Samalla hankitaan ajanmukaiset ja turvalliset
huonekalut. Suunnittelun ovat tehneet opiskelijat ja hankkeen toteutus hoidetaan täysin talkoovoimin.

19472,68

01.06.2016 08.04.2019 Sodankylä

Esiselvityshankkeen tarkoituksena on luoda edellytykset toteuttaa pohjoisimman ja Itä-Lapin alueella ja
erityisesti sivukylissä hanke, jossa kokeillaan ns. terveyskioskien toimivuutta sekä kerätään tietoja ja
kokemuksia niiden soveltuvuudesta Lapin alueen väestön harvaan asuttujen alueiden ja kylien
perusterveydenhuoltoa ja omahoitoa tukevaan toimintaan.
Esiselvityksen jälkeen hankittavissa terveyskioskeissa hyödynnetään modernia digitaalista teknologiaa ja
kustannustehokkaita menetelmiä, joilla parannetaan nykyisen palvelujärjestelmän toimivuutta ja alueen
väestön mahdollisuuksia saada sairaanhoito- ja lääkäripalveluja etäpalveluna. Kioskeissa kokeillaan
myös ns. maallikkoavustajien käyttöä asiakkaiden omatoimisen käytön tukena.

42000,00

Tmi AAPoro

Kehittämishanke, Järjestökeskus
investointi
Kitinen ry

Toimivat tilat hyvinvoiva yhteisö

Lapin
Lappilainen
Kehittämishanke Pelastushelikopterin TerveysKioski Tuki ry
hanke/esiselvitys

11265,60

Kehittämishanke, Pyhä-Luosto
investointi
Matkailuyhdistys ry

Frisbeegolfradasta
01.06.2016 22.01.2019 Sodankylä
virtaa ja hyvinvointia

Kehittämishanke Sodankylän kunta

Kultainen Pohjoinen 01.06.2016 24.01.2019 Sodankylä

Kehittämishanke,
Kemijärven kylät Kemijärven kaupunki
investointi
investointihanke

01.05.2016 18.02.2019 Kemijärvi

Luosto on yksi Sodankylän kunnan 30 kylästä. Luoston kylässä asuu vakituisesti n. 100 asukasta.
Vakituisten asukkaiden joukko muodostuu aktiivisista työikäisistä asukkaista, lapsiperheistä ja jo
eläköityneistä asukkaista. Kylän pääasiallinen elinkeino on matkailu. Luoston kesäkauden palvelut ovat
talveen verrattuna vähäiset. Kesän pääasiallinen aktiviteetti on patikointi ja/tai pyöräily Pyhä-Luosto
kansallispuistossa, sen lisäksi alueen lammissa ja joella voi harrastaa kalastusta. Alueella on myös pieni
leikkipuisto pienlapsiperheille. Luoston frisbeegolfradan odotetaan tuovan hyvinvointia lisääviä
harrastusmahdollisuuksia kyläläisille, mielekästä tekemistä vapaa-aikaan sesonkityöntekijöille sekä
laajentavan palvelutarjontaa kesämatkailijoiden houkuttelemiseksi ja viipymän pidentämiseksi. Pitkällä
aikavälillä 18-väyläinen frisbeegolfrata vahvistaa Luoston kylän pääasiallista elinkeinoa, matkailua,
ympärivuotisesti ja edesauttaa näin osaltaan asukkaiden hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaamista
ympärivuotisesti.
Sodankylän kunnan pohjoisosaan tarvitaan toimiva ja taloudellinen yhteistyömalli/organisaatio, joka
huolehtii jatkossa yrittäjien ja yhteisöjen verkostoitumisesta, yhteistyöstä, edunvalvonnasta, yhteisistä
markkinointitoimenpiteistä, alueen tunnettuuden, näkyvyyden ja saavuttavuuden lisäämisestä,
tapahtumien koordinoinnista,uusien tapahtumien ja palveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä
toimii linkkinä alueella ja alueelle eri organisaatioiden välille. Hankkeen aikana selvitetään alueen
toimijoiden kesken asiantuntijoiden avulla työpajoissa ja opintomatkalla organisaatiomallille toimiva
toimintatapa. Hanke on kaikille alueen toimijoille avoin. Hanke tiivistää yrittäjien ja toimijoiden välistä
yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on organisaatiomallin selvittäminen ja organisaation luominen
yrittäjien toimesta. Pitkän aikavälin tavoitteena on alueen tunnettuuden kasvaminen,asiakasmäärien
lisääntyminen ja viipymän pidentyminen sekä uusien palveluiden ja tapahtumien luominen.
Kemijärven kaupunki on laaja käsittäen 28 kylää, joista kauimmaiset sijaitsevat jopa 50 kilometrin
päässä kaupunkikeskuksesta. Kylien kehittäminen osana koko kaupunkikuvaa nähdään tärkeäksi.
Syksyllä 2015 Kemijärven kyliltä kysyttiin kylien kehittämistarpeista. Näistä esille nousseista tarpeista on
koottu kylien kehittämis- ja investointihankkeet, joiden pääasiallinen tavoite on kylien elinvoiman
lisääminen. Pienillä kyläkohtaisilla täsmätoimilla voidaan saada paljon suurta aikaiseksi kyläläisten
arjessa ja viihtyvyydessä. Hanke sisältää kehittämisosion, jossa mm. laaditaan pilottina kylälle laajaan
näkemykseen perustuva kehittämissuunnitelma, tehdään palvelutarvekartoitus kylien sosiaali- ja
kodinhoitopalveluista, laaditaan maisemanhoitosuunnitelmia kylien viihtyvyyden lisäämiseksi, edistetään
kyliin muuttamista tontti- ja asuntotarjontakartoituksella ja markkinoidaan kyliä asuinpaikkana yhteisen
kyläesitteen avulla. Lisäksi vahvistetaan yhteisöllisyyttä tutustumismatkan avulla. Investointiosio sisältää
kyläkohtaisia yleishyödyllisiä viihtyvyyteen tähtääviä investointitarpeita; Tapionniemeen tehdään laituri,
Luusuaan kylän yhteinen kokoontumispaikka kunnostamalla vanha mylly ja Räisälässä rakennetaan
yhteiskäyttöön grillikota. Lisäksi parannetaan Suomunlinnan ja Juujärven seuraintalon
käyttömahdollisuuksia pienten investointien avulla. Kehittämishankkeessa on noin puoliaikainen
työntekijä 12 kk ajan ja hankkeelle nimetään ohjausryhmä, joka toimii sekä investointi- että
kehittämishankkeen ohjausryhmänä. Investoinhankkeessa on varauduttu hallinnolliseen osaamiseen
helpottamaan kylissä tapahtuvia kehittämistöitä

10003,50

22500,00

78691,87

Kehittämishanke Kemijärven kaupunki

Kehittämishanke

Kemijärven Kehitys
Oy

Kemijärven kylät kehittämishanke

01.05.2016 21.02.2019 Kemijärvi

Kemijärvi -Brändin
tunnettuuden
kehittämisellä
matkailijavirtaa
alueelle!

26.04.2016 24.01.2019 Kemijärvi

Kemijärven kaupunki on laaja käsittäen 28 kylää, joista kauimmaiset sijaitsevat jopa 50 kilometrin
päässä kaupunkikeskuksesta. Kylien kehittäminen osana koko kaupunkikuvaa nähdään tärkeäksi.
Syksyllä 2015 Kemijärven kyliltä kysyttiin kylien kehittämistarpeista. Näistä esille nousseista tarpeista on
koottu kylien kehittämis- ja investointihankkeet, joiden pääasiallinen tavoite on kylien elinvoiman
lisääminen. Pienillä kyläkohtaisilla täsmätoimilla voidaan saada paljon suurta aikaiseksi kyläläisten
arjessa ja viihtyvyydessä. Hanke sisältää kehittämisosion, jossa mm. laaditaan pilottina kylälle laajaan
näkemykseen perustuva kehittämissuunnitelma, tehdään palvelutarvekartoitus kylien sosiaali- ja
kodinhoitopalveluista, laaditaan maisemanhoitosuunnitelmia kylien viihtyvyyden lisäämiseksi, edistetään
kyliin muuttamista tontti- ja asuntotarjontakartoituksella ja markkinoidaan kyliä asuinpaikkana yhteisen
kyläesitteen avulla. Lisäksi vahvistetaan yhteisöllisyyttä tutustumismatkan avulla. Investointiosio sisältää
kyläkohtaisia yleishyödyllisiä viihtyvyyteen tähtääviä investointitarpeita; Tapionniemeen tehdään laituri,
Luusuaan kylän yhteinen kokoontumispaikka kunnostamalla vanha mylly ja Räisälässä rakennetaan
yhteiskäyttöön grillikota. Lisäksi parannetaan Suomunlinnan ja Juujärven seuraintalon
käyttömahdollisuuksia pienten investointien avulla. Kehittämishankkeessa on noin puoliaikainen
työntekijä 12 kk ajan ja hankkeelle nimetään ohjausryhmä, joka toimii sekä investointi- että
kehittämishankkeen ohjausryhmänä. Investoinhankkeessa on varauduttu hallinnolliseen osaamiseen
helpottamaan kylissä tapahtuvia kehittämistöitä.
Alueen brändi vaikuttaa aina matkailijoiden kiinnostukseen ja tuloon alueelle sekä kotimaan että
ulkomaisten kohderyhmien keskuudessa. Lisäksi brändi on merkittävä tekijä siinä, kuinka erilaiset
matkailun yhteistyökumppanit kiinnostuvat alueesta (matkanjärjestäjät ym.). Lisäksi alueen brändillä
on erityisen merkittävä rooli, kun uudet muiden alojen yritykset/yrittäjät suunnittelevat yrityksensä
toiminnan siirtämistä paikkakunnalle. Brändi on merkityksellinen myös alueen ihmisten kannalta.
Parhaillaan se lisää itsetuntoa ja innostaa yrittäjyyteen. Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä.
Tässä hankkeessa rakennetaan Kemijärven matkailualueen brändiä huomioiden koko kaupungin alueen
vahvuudet ja erityispiirteet. Kylät ovat tunnusomainen osa Kemijärven kaupunkia. Brändin rakentaminen
tehdään osallistaen työpajatyöskentelyn kautta niin pienyrittäjät että kylätoimijat sekä asukkaat. Brändi
rakennetaan aidosti alueen lähtökohdista, vahvasta paikallis- ja kyläkulttuurista. Hankkeessa pilotoidaan
uusi brändi viestinnällisesti erilaisten aluemarkkinointitoimenpiteiden avulla. Hankkeen tärkeä tavoite on
rakentaa koko Kemijärven alueelle, käsittäen keskustan ja kyläalueet, yhteistyössä yhteinen brändi.
Hankkeen tavoitteena on rakentaa Kemijärven alueen vetovoimainen kohderyhmistä nouseva ja
paikallisiin vahvuuksiin painottuva brändikuva (imago) sekä tehdä uuden brändin mukaisia viestinnällisiä
toimenpiteitä.
Lapin kehitysnäkymät matkailun osalta ovat lupaavat. Kemijärvellä matkailun pääpaino on tällä hetkellä
kesän tapahtumissa ja ympärivuotisesti työmatkailussa. Valtaosa matkailijoista on kotimaisia.
Matkailuun panostavia yrityksiä alueelle on tullut lisää. Erityisesti kansainvälisen matkailun tiedon ja
osaamisen kehittämisessä on lisäämistä. Kehittäminen edellyttää ydin- ja lisätuotteiden sekä palvelun
kehittämistä laajasti osaamisen ja tiedon lisäämisen avulla. Kemijärvien matkailualuetta voidaan pitää
matkailun kannalta neitseellisenä. Hankkeen keskeinen tavoite on tiedon, osaamisen ja yhteistyön
kehittämisen kautta rakentaa yhteisiä toimivia tuotteita kansainvälisille asiakkaille ja näin lisätä
kansainvälistä matkailua alueella. Lisäksi tavoitteena on tuotteiden tuotanto- ja palveluprosessien
hionta, viimeistely ja testaaminen yhdessä. Keskeisinä toimenpiteinä tässä hankkeessa ovat
asiantuntijoiden vetämät työpajat. Työpajojen tavoitteena on alueen kansainvälisen matkailun
keskeisten osaamisalueiden osaamisen kasvattaminen, yhteistyön lisääminen alueen kansainvälisen
matkailun kehittämiseksi, alueen kv-matkailumarkkinoinnin kehittäminen ja alueen matkailumarkkinointi
kohderyhmälähtöisesti.

Kehittämishanke

Kemijärven Matkailu Kemijärvi-matkalla
ry
maailmalle

01.06.2016 26.06.2019 Kemijärvi

Yritystuki

Poropuisto Kopara
Oy

Kasvuinvestoinnit

06.04.2016 12.02.2019 Pelkosenniemi Hankkeessa tehdään pieniä investointeja poromatkailuyrityksen kasvun mahdollistamiseksi.

Yritystuki

JP Moniala Oy

Kone- ja
laitehankinnat

01.04.2016 11.05.2018 Kemijärvi

Hankitaan yrityksen toiminnan kannalta välttämättömimmät koneet ja laitteet peltiseppä ja
vakuutuskartoitustoiminnan aloittamiseksi. Tavoitteena on työllistää molemmat yrittäjät sekä
ensimmäisenä vuotena yksi vieras työntekijä.

77599,98

51768,00

53860,00

15554,00
10272,20

Kehittämishanke,
Inarin kunta
investointi

Yritystuki

27628,76

Ohjelmapalveluyrityksen investointien toteutettavuutta tutkitaan asiantuntijapalvelun avulla.
Liiketoiminnan suuntaamiseen haetaan uutta näkemystä.

4000,00

Sodankylän kunnan alueella on viljelty vuosien aikana naurista kaupallisessa tarkoituksessa.
Maatilayrittäjät ovat suunnitelleet elintarvikkeeksi myytävän nauriin viljelyn laajentamista kasvukaudella
2016. Nauriin tuottajaverkoston yhteistyöhankkeessa viljelijät rakentavat toimivaa yhteistyötä ja
perehtyvät nauriin viljelytekniikkaan. Hankkeessa selvitetään viljelyyn, korjuuseen ja käsittelyyn,
markkinoihin, jakeluketjuihin, toiminnan organisoimiseen sekä sopimusjuridiikkaan liittyviä kysymyksiä.
Hankkeen aikana tehdään kolme eri tutustumismatkaa, pidetään ulkopuolisten asiantuntijoiden vetämiä
työpajoja sekä selvitetään tuotteiden myyntiin liittyviä jakelukanavia. Vihannesviljelyn lisääminen tukee
Sodankylän kuntastrategian tavoitteita lähiruuan tuotannon edistämisessä.

22392,80

Destination Utsjoki Utsjoen matkailun
01.04.2016 31.12.2018 Utsjoki
kansainvälistyminen

Destination Utsjoki hankkeella kehitetään Utsjoen kunnan matkailuelinkeinoa vahvistamalla
kansainvälisen matkailun toiminta- ja kehittämisedellytyksiä yhdessä Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n
kanssa. Päämääränä on elinvoimainen, aito, ainutlaatuinen ja laadukas Utsjoki kansainvälisenä
matkailukohteena. Hankkeen tavoitteina on laittaa kansainvälisen aluemarkkinoinnin rakenteet kuntoon,
vahvistaa kansainvälisen aluemarkkinoinnin osaamispääomaa, arvioida yritysten kehittämistarpeita sekä
löytää uusia ohjelmapalveluja ja ohjelmapalvelutoimijoita erityisesti saamelaiskulttuuriin liittyen.
Hankkeen toimenpiteinä on aluemarkkinointiyhteistyön vahvistaminen Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n
kanssa, yritysten verkostoituminen, aluemarkkinointikanavien päivittäminen ja uudistaminen,
kansainvälistymisen teematyöpajat, messut ja workshopit, opintomatkat, yritysten kehittämistarpeiden
arviointi ja jatkotoimenpiteiden aktivointi, yritysryhmien aktivointi sekä ohjelmapalvelutoimintaan
liittyvät kokeilut.

158671,51

Seikkailuvaellukset

Tavoitteena on käynnistää matkailutoiminta Nuorgamissa pohjautuen täysin uusiin luontoelämyksiin.
Tavoitteen toteuttamiseksi hankkeella kokeillaan ja kokeilun perusteella kehitetään tuotetta
"seikkailuvaellukset" Tavoitteena on tuottaa täysin uusia luontoelämyksiä, joita kukaan ei ole aiemmin
tarjonnut asiakkaille. Matkailijat hakevat yhä erityislaatuisempia seikkailumatkailuelämyksiä ja
haluamme testata vastaako pitkäkestoinen leijavaellus sitä tarvetta. Leijavaellus on erittäin haastava
retki toteuttaa keliolosuhteiden ja fyysisen kuormituksen vuoksi. Leijavaellus pitää sisällään monta
muuttuvaa tekijää ja ne kaikki pitää testata ennen kuin sen voi toteuttaa maksavalle ryhmälle.

10000,00

Tuumasta toimeen Inarin kylien
01.08.2016 08.04.2019 Inari
investointihanke

Ohjelmapalveluyrity
Aurorasafaries Avoin ksen investointien
30.03.2016 13.02.2019 Inari
Yhtiö
toteutettavuustutkim
us

Kehittämishanke Sodankylän kunta

Kehittämishanke Utsjoen kunta

Yritystuki

Tuumasta toimeen -investointihanke on jatkoa Inarin kunnan kylien Ideat kehiin -esiselvityshankkeelle.
Ideat kehiin -hankkeessa etsittiin kylien kehittämistoiveita ja ideoitiin tulevaisuutta
tulevaisuuspajailloissa. 11 inarilaisen kyläyhdistyksen toiveista ja tarpeista toteutettiin kylälähtöiset
kyläsuunnitelmat sekä kärkihankepiirustukset ja -kustannuslaskelmat, joista nyt haettavassa Tuumasta
toimeen -hankkeessa toteutetaan ja rakennetaan viidelle kylälle valmiiksi kyläläisten käyttöön.
Investointihankkeessa valmistetaan viidelle kylälle postilaatikkorivistöjä, grillikota, luontopolkujen
varteen infotauluja ja -katoksia sekä ulkokäymäliä.

Ideakoski Ky

Nauriin
tuottajaverkoston
yhteistyöhanke

09.02.2016 22.01.2019 Sodankylä

25.01.2016 13.02.2019 Utsjoki

Kehittämishanke, Joutsijärven Kylätalo
Joutsijärven Kylätalo 25.01.2016 30.08.2019 Kemijärvi
investointi
ry

Teemahanke

Leader Pohjoisin
Lappi ry

Tylypahka teemahanke

08.01.2016 26.06.2019 Sodankylä

Hanke käsittää entisen Joutsijärven rautatieaseman rakennusten ja maapohjan hankinnan ja
asemarakennuksen saneerauksen kylätaloksi. Rakennuksen hankinnan ja saneerauksen lisäksi
hankitaan irtaimistoa, kalustoa ja koneita, kylätalossa tapahtuvan yleishyödyllisen toiminnan
mahdollistamiseksi. Kylätalon palveluihin on tarkoitus myöhemmin liittää myös ikäihmisille suunnattuja
harrastusmahdollisuuksia ja palveluita.
Teemahankkeen tavoitteena on nuorten osallisuuden ja toiminnallisen demokratian lisääminen, nuorten
kotiseutuidentiteetin vahvistaminen sekä alueella asumisen, yrittämisen ja viihtyvyyden
mahdollisuuksien kirkastaminen. Lisäksi hankkeen avulla kannustetaan kyliä omaehtoiseen
kehittämiseen palveluiden saatavuuden säilymiseksi ja parantamiseksi sekä innostetaan kyliä kokeiluihin
ja uusiin avauksiin kylien palvelujen kehittämiseksi. Teemahanke toteutetaan koko Pohjoisimman Lapin
Leader ry:n toiminta-alueella (Utsjoki, Inari, Sodankylä, Savukoski, Pelkosenniemi, Kemijärvi ja Salla)
Teemahanke sisältää kehittämis- ja investointiosan. Hankkeeseen on sisällytetty koordinointiosio
johtuen toiminta-alueen laajuudesta ja kohderyhmästä. Hankkeen toimenpiteiden valinnassa nostetaan
ensisijalle ne, jotka ovat lähtöisin lasten- ja nuorten omista ideoista ja tarpeista sekä ne, joissa on
rohkeutta ja kokeiluja.

142099,10

144949,27

Teemahanke

Leader Pohjoisin
Lappi ry

Rohkelikot teemahanke

08.01.2016 26.06.2019 Sodankylä

Yritystuki

Eräkone Oy

Halliprojekti
Utsjoella

15.12.2015 13.02.2019 Utsjoki

Yritystuki

Tmi Jamen
Eräpalvelut

Setterin
erätukikohta

25.11.2015 14.02.2019 Utsjoki

Raha liikkuu, mutta
Kemijärven Yrittäjät ei karkaa Kehittämishanke
01.02.2016 18.02.2019 Kemijärvi
r.y.
hankitakoulutuksella
elinvoimaa!

Kehittämishanke

Sodankylän Tanssi
r.y.

Kehittämishanke Sodankylän kunta

Kehittämishanke

Pelkosenniemen
kunta

Tanssiteatteriprojekt
23.10.2015 18.01.2019 Sodankylä
i "Tie jouluun"

Luonnontuotteiden
keruusta kipinää
kylään

Kaikkien vastuulla!

Teemahankkeen tavoitteena on nuorten osallisuuden ja toiminnallisen demokratian lisääminen, nuorten
kotiseutuidentiteetin vahvistaminen sekä alueella asumisen, yrittämisen ja viihtyvyyden
mahdollisuuksien kirkastaminen. Lisäksi hankkeen avulla kannustetaan kyliä omaehtoiseen
kehittämiseen palveluiden saatavuuden säilymiseksi ja parantamiseksi sekä innostetaan kyliä kokeiluihin
ja uusiin avauksiin kylien palvelujen kehittämiseksi. Teemahanke toteutetaan koko Pohjoisimman Lapin
Leader ry:n toiminta-alueella (Utsjoki, Inari, Sodankylä, Savukoski, Pelkosenniemi, Kemijärvi ja Salla)
Teemahanke sisältää kehittämis- ja investointiosan. Hankkeeseen on sisällytetty koordinointiosio
johtuen toiminta-alueen laajuudesta ja kohderyhmästä. Hankkeen toimenpiteiden valinnassa nostetaan
ensisijalle ne, jotka ovat lähtöisin lasten- ja nuorten omista ideoista ja tarpeista sekä ne, joissa on
rohkeutta ja kokeiluja.
Hankkeessa laajennetaan korjaustoimintaa hallitilan lisäinvestoinnilla. Korjaamo palvelee paikallisia
asiakkaita sekä matkailijoita ja Norjan lähialueen asukkaita. Hankkeella tavoitellaan ympärivuotista
toimintaa ja pysyviä työpaikkoja.

151907,00

34712,30

Hankkeella vahvistetaan erämatkailua rakentamalla erätukikohta Paistunturin erämaa-alueelle.
Tukikohta mahdollistaa ympärivuotisen matkailu toiminnan. Asiakkaina ovat pääsääntöisesti kotimaiset
yritys asiakkaat.

7151,55

Hankintaosaamisen lisäämiseksi käynnistettävän koulutushankkeen päätavoite on hyödyntää uudistuvaa
hankintalakia alueen elinvoimaa lisäävästi sekä lisätä alueellisesti hankintojen läpinäkyvyyttä.
Hankkeessa toteutettavien koulutusten ja työpajojen tarkoitus on lisätä yritysten välistä yhteistyötä
hankintojen tarjoamisessa ja muussa yritystoiminnassa sekä lisätä yhteiseen kasvuun tähtäävää
yhteistyötä hankintoja tekevien tahojen ja alueen yritysten välillä.
Hankkeen koulutusten ja työpajojen toteutuksella tavoitellaan vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen
lisääntymistä valmiuksilla rakentaa toimintakykyisiä ansaintaketjuja.
Hanke on kaikille yrittäjille avoin toteutus ja se päättyy osallistujien foorumiin.

26010,00

Tanssiteatteriprojektin päätarkoitus on lisätä nuorten ja lasten positiivisia kokemuksia kotikunnastaan ja
avata harrastusmahdollisuuksia sekä lisätä yhteisöllisyyttä tanssiteatterin keinoin. Projektin aikana
luomme nuorten kanssa tanssiteoksen "Tie jouluun" molemmilla paikkakunnilla. Nuoret osallistuvat sekä
juonen että toteutuksen luomiseen. Projektista saadaan toimintamalli teatteriprojektin toteuttamiseen
samalla rungolla eri kylissä eri sisällöllä.

13779,99

Luonnontuotteiden keruusta kipinää kylään -hankkeessa mallinnetaan kyläkohtaisen keruutuotteiden
poimijaverkoston rakentamista, verkoston keruutoiminnan organisointia sekä keruutuotteiden
vastaanotto- ja esikäsittelypisteen toimintaa. Tavoitteena on saada tietoa keruupisteen
01.05.2016 26.06.2019 Sodankylä
toimintaedellytyksistä, herättää kiinnostusta luonnontuotteiden keruutoimintaan, edistää
luonnontuotealan pienimuotoisia elinkeinomahdollisuuksia ja turvata alan yritysten raaka-aineen saantia
sekä vahvistaa alueellista verkostoyhteistyötä luonnontuotealan kehittymiseksi.
Pääasiassa Pelkosenniemen kunnan alueella toteutettava lapsiin ja nuoriin ja aikuisväestöön kohdistuva
hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on lasten ja nuorten viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä
kotiseutuidentiteetin vahvistaminen osallisuutta ja aktiivista vapaa-ajan toimintaa kehittäen. Erityisenä
ryhmänä ovat nuoret aikuiset ja alle kouluikäiset, joille vapaa-ajan aktiviteettejä ei ole tarjolla.
Hankkeen päätavoitteena on luoda kestävä toimintamalli, jonka ydinprosessina on lasten ja nuorten
osallisuuden vahvistaminen. Osallisuutta vahvistamalla halutaan saada aikaiseksi aktiivinen ja
01.03.2016 24.01.2019 Pelkosenniemi sosiaalinen arki alueen lapsille ja nuorille. Alueen erityispiirteinä ovat erittäin harva-asutus ja
vähäväkisyys, jossa lasten ja nuorten määrä on vähäinen, joten jokaisen osallisuus nousee entistä
tärkeämpään asemaan alueella. Hanke sisältää monia eri toimenpiteitä ja pilotteja, joista toimintamalli
luodaan. Hankkeessa muun muassa osallistetaan runsas eläkeväestö mukaan lasten ja nuorten
viihtyvyyttä lisääviin toimiin konkreettisesti mm. lajikummi -toiminnan kautta. Hankkeen toimenpiteisiin
sisältyy lisäksi yrittäjyyskasvatusta, pop-up -toimintaa / -yrittäjyyttä sekä julkaisun toteuttaminen
yrittäjämäisesti.

48000,00

156071,70

Yritystuki

Kairijoen Eräkeskus
Oy

Kehittämishanke,
Kursun kylätalon
Kursun Kyläseura ry
investointi
kunnostus-hanke

Kehittämishanke,
Sallan Karhut ry
investointi

Sallalaiset
suunnistamaan!

Yritystuki

Nuorgamin
erämaaelämykset

Ideakoski Ky

Kehittämishanke Savukosken kunta

Hankkeessa tehdään toteutettavuustutkimus majoitus- ja ravintola- ja ohjelmapalveluita tarjoavalle
yritykselle.Toteutettavuustutkimuksella selvitetään asiantuntijan avustuksella, mikä
energiantuottomuoto soveltuu parhaiten kohteelle,joka ei ole sähköverkon piirissä.Tavoitteena on
vertailla eri uusiutuviin energiamuotoihin pohjautuvia energiatuottojärjestelmiä ja niiden
kustannustehokkuutta. Toteutuessaan investointi pidentää yrityksen kausittaista aukioloaikaa, lisää
asiakasviihtyvyyttä, parantaa imagoa ja vähentää kiinteitä kustannuksia.

3018,00

01.01.2016 18.01.2019 Salla

Kursun kyläseura ry on Sallan kunnan Kursun kylässä toimiva yleishyödyllinen kyläseura, joka omistaa
1950-luvulla rakennetun kylätalon. Kursun koulu lakkautettiin 2014, ja on ollut myynnissä siitä asti.
Kylätalo on ainut pysyvä kokoontumistila kyläläisille. Kylätalon katon päreen päällä oleva huopa on
päässyt huonoon kuntoon, samoin ulkoverhoilun maalipinta on rapistunut. Hankkeen aikana pellitetään
katto ja maalataan ulkoseinät. Hankkeen tavoitteena on säilyttää kylätalo. Hankkeen kohderyhmä on
Kursun ja sen lähialueen kyläläiset.

15211,17

01.01.2016 18.01.2019 Salla

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on saada lapsille ja nuorille ¿uusi¿, mielekäs harrastusmahdollisuus,
joka soveltuu myös kaikille ikäryhmille. Innostus suunnistusharrastukseen saadaan tekemällä tiivistä
yhteistyötä koulujen sekä muiden paikallisten urheiluseurojen kanssa. Toimintaan voivat osallistua kaikki
Sallan kunnan asukkaat sekä täällä vierailevat turisit. Hankkeen toteutuessa lasten ja nuorten viihtyvyys
paranee mielekkään harrastamisen kautta. Näin myös kesäaikana liikkuminen lisääntyisi. Sallalaiset
urheiluseurat eivät ole järjestäneet säännöllistä ohjattua harrastus- ja kilpailutoimintaa kesäaikana.
Ostetaan Sallaan Emit-suunnistusjärjestelmä sekä OCAD-kartanpiirto-ohjelma. Hankkeessa päivitetään
Sallassa olemassa olevat suunnistuskartat digitaaliseen muotoon sekä aloitetaan kuntorastitoiminta.
Lisäksi lapsille tehdään ratoja kuntorastitoimintaan liittyen. Koulun alueella olevat opetuskartat
päivitetään ja opettajille pidetään koulutustilaisuus, jotta he voisivat hyödyntää hankittuja laitteita
tehokkaasti. Kesäaikana tarjotaan matkailijoille mahdollisuutta käydä suunnistamassa maastoon
jätetyillä radoilla kuntorastitapahtumien jälkeen. Harrastuksen aloittamiseen pyritään saamaan
mahdollisimman alhaiseksi, jotta kuntoilijat saisivat kipinän aloittaa suunnistusharrastus.

9571,30

09.12.2015 13.02.2019 Utsjoki

Erämaaelämyksien tavoitteena on lisätä Nuorgamin alueen matkailua tarjoamalla uudentyyppisiä
luontoelämyksiä kuten leijavaelluksia ja melontaa tunturijoilla. Kohderyhmänä on sekä kotimaiset että
ulkomaalaiset matkailijat. Hankkeen tavoitteena on hankkia kalustoa, joilla erämaavaellukset
mahdollistetaan.

19792,32

01.08.2016 08.04.2019 Savukoski

Savukoski on noin 1 000 asukkaan erämainen kunta Itä-Lapissa. Alueen kehittämistyö on haastavaa
harvan asutuksen ja väestön vähäisyyden vuoksi. Meidän KorvatunturinMaa on yleishyödyllinen
kehittämishanke, jonka tarkoituksena on saada alueelle oma KorvatunturinMaa brändi, jolla nostetaan
meidän näkyvyyttä ja profiilia sekä parannetaan alueella viihtyvyyttä. Hankkeessa halutaan huomioida
myös nuorten näkemykset kotiseudun kehittämiseksi. Hanketta toteuttaa puoliaikainen projektipäällikkö,
yhteistyöryhmä, sekä alueen yhdistykset, yritykset ja asukkaat. Hankkeessa mm. suunnitellaan
rakennetun ympäristön ja sosiaalisenmedian visuaalinen ilme, mainosfilmi, järjestetään
edustusasukilpailu, lisätään kylien viihtyvyyttä maisemanhoitotalkoin sekä kehitetään kotiseututalon
toimintaa nuorten pop up ¿kahvila toiminnalla.

72254,07

01.09.2015 22.01.2019 Inari

Kolttakulttuurisäätiö kunnostaa Sevettijärvellä sijaitsevan Kolttatalon kylän yhteiseksi kokoontumis- ja
toimintapaikaksi.Hanke toteutetaan vuosina 2015-2017. Kolttatalo on rakennettu 1950 luvulla, eikä
siihen ole tehty kokonaisvaltaista peruskorjausta.Talon käytön mahdollistamiseksi jatkossa tulee
rakennus kunnostaa seuraavasti; katon uusiminen, ylä- ja alapohjien puhdistus ja lämpöeristäminen,
ikkunoiden tiivistäminen, keittiö- ja wc-tilojen uudistaminen, sisätilojen pintaremontointi sekä
rakennuksen ulkomaalaus. Talon esteettömän käytön parantamiseksi ulkoportaiden liuska uusitaan.
Lisäksi pihapiirissä sijaitsevan varastorakennuksen katon uusiminen ja lumiaidan rakentaminen
kolttatalolle johtavalle tielle. Kohderyhmänä ovat Sevettijärven asukkaat ja paikalliset järjestöt sekä
toimijat.Hankkeen tavoitteena on, että kylässä säilyy kaikkien yhteinen kokoontumistila,jossa mm. on
kyläläisten nettipiste ja maksuttomat kokous- ja harrastetilat.

109136,70

Eräkeskuksen
ekologinen energia 10.11.2015 14.02.2019 Savukoski
toteutettavuustutkim
us

Meidän
KorvatunturinMaa

Kehittämishanke, Kolttakulttuurisäätiö
Kolttatalon korjaus
investointi
sr

Riipin Matin pirtin
Kehittämishanke,
Riipin Kyläyhdistys ry lämmitystehokkuude 01.09.2015 18.01.2019 Sodankylä
investointi
n parantaminen

Riipin Kyläyhdistys ry:n tarkoituksena on mm. edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta,
kylän elinkelpoisuutta sekä edistää kylän asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus ja kulttuuritoimintaa. Tätä
tarkoitusta varten Riipin kyläyhdistys ry. hankki omistukseensa Riipin Matin pirtin Sodankylän kunnalta
2014. Riipin kyläyhdistys ry käynnistää hankkeen 2015 syksyllä pirtin lämmitystehokkuuden
parantamiseksi. Hankkeessa Riipin Matin pirttiin asennetaan ilmalämpöpumppu sekä uusitaan
sähkölämmittimet energiatehokkaimmiksi sekä uusitaan ikkunatiivistykset. Pirtin lämmitysmuoto
saadaan näin kustannustehokkaaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Hankkeen avulla mahdollisestaan
kylätalon ylläpidon kustannustehokkuus ja aktiivinen kylätoiminta pitkälle tulevaisuuteen.

5035,34

Tolosen kyläyhdistys Tolonen nousuun
Kehittämishanke
ry
kehittämishanke

01.09.2015 22.01.2019 Inari

Tolonen nousuun- kehittämishanke tähtää, Inarin kunnassa sijaitsevan,Tolosen kylän asukkaiden
turvalliseen asumiseen, kylän kehittämiseen ja nuorten viihtyvyyden parantamiseen. Hankkeessa
toteutetaan kylä-kehittämis-ja turvallisuussuunnitelma, joka sisältää esiselvitystyön valokuidun
mahdollisuudesta kylään, maisemanhoitosuunnitelman sekä kylätalon korjausuunnitelman

26837,10

15.10.2015 05.04.2019 Kemijärvi

Esielvityshankkeen tavoitteena ovat: 1) Selvittää Kemijärven, Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen
kuntien ja muiden työnantajien mahdolliset tarpeet ja halukkuus jatkossa siirtää matalan osaamistason
työtehtäviä osuuskunnan kautta hoidettavaksi. Lisäksi hyödynnetään kylien tarpeet jo olemassa oleva
tiedon kautta. 2) Tuoda tietoa osuuskuntatoiminnasta kiinnostuille henkilöille, kunnille ja yrityksille.
Lisäksi kartoitetaan ja sitoutetaan alustavasti osuuskuntatoimintaan mahdollisia
omistajia/jäseniä/työntekijöitä. 3) Laatia selvitys osuuskuntatoiminnan mahdollisuuksista alueella ja
luoda toimintamalli huomioiden alueen volyymin. Esiselvityshankkeessa pyritään innostamaan ja
rohkaisemaan alueen työikäisiä henkilöitä matalan kynnyksen yrittäjyyteen. Työllistymisen edistämisen
kautta voidaan lisätä alueen ostovoimaa ja samanaikaisesti vähentää kuntien osarahoittaman
työmarkkinatuen maksuosuutta. Esiselvityshankkeen kautta pyritään kartoittamaan palveluiden tarvetta
ja osuuskunnan kautta parantamaan palveluiden tarjontaa sekä monipuolistamaan palveluiden
tarjontaa. Alueellisella osuuskuntamallilla voidaan saada jatkossa synenergia etuja myös kunnalliseen
toimintaan muun muassa siten, että ikääntyvä väestö voisi asua pitempään kotona osuuskunnan kautta
tarjottavien hyvinvointipalveluiden turvin. Hyvinvointipalveluiden tarjonnan ja -palveluiden tarjoajien
lisäämisen kautta saadaan kuntien ja myös kylien elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä lisättyä. Seutukunnan
elinvoimaisuus, kilpailukyky ja viihtyvyys sekä työnantajien että yksittäisten kuntalaisten näkökulmasta
on talouden kestävyyden kannalta tärkeää.

58500,00

03.08.2015 30.11.2017 Inari

Inari ja Nuorgam ovat olleet perinteisesti vahvoja kansainvälisen ja kotimaisen kesämatkailun kyliä.
Inarissa on viime vuosina myös kansainvälinen talvimatkailu ollut vahvassa kasvussa. Pohjoisin Lappi on
myös ollut suosittu myös suomalaisten ruskamatkailijoiden kohteena. Yhteistyöhankkeessa olevalla
kolmella (3) yrityksellä on kullakin omat vahvuutensa ja osittain erilaiset asiakassesongit: Nuorgamin
Lomakeskuksella (Utsjoen Nuorgamissa) on kesäsesonki vahva perustuen pääosin Tenojoen
lohimatkailuun sekä kotimaiseen ja ulkomaiseen automatkailuun. Viime vuosina myös talvimatkailu on
kehittynyt ja Nuorgamin arktinen sijainti on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti. Visit Inarilla
(Inarin kirkonkylän keskustassa) on vahva kesäsesonki jo sijaintinsa johdosta sekä tunnetusta
Inarijärven risteilytuotteesta sekä viime vuosina kasvanut talvipalvelukonsepti ja ryhmäosaaminen.
Hotelli Korpikartano (Inarin Menesjärvellä, Lemmenjoella) on yrityksistä nuorin toimija ja ensimmäiset 5
vuotta keskittynyt tuotteistamaan ja markkinoimaan talvipalveluita liiketoiminnan tukijalan saamiseksi.
Yhteistyöhankkeessa kaikkien edellä mainitun kolmen yrityksen päätavoitteena (1) on kasvattaa
asiakasvirran ympärivuotisuutta sekä nostaa myöhäissyksy loka-marraskuu uudeksi matkailusesongiksi
sekä vahvistaa talvimatkailua. Yritykset tuotteistavat 2-3 yrityksen tuotepaketteja, joissa matkailija voi
vaihtaa kohdetta ja tutustua kunkin kohteen parhaimpiin ja vahvimpiin aktiviteetteihin ilman
päällekkäisyyttä yhteistyöyritysten tuote- ja palvelukoordinoinnin ansiosta. Kaikilla yrityksillä on myös
tavoitteena (2) sosiaalisen median osaamisen ja hyödyntämisen kasvattaminen. Yhteistyöyrityksillä on
lisäksi toisistaan tukea saavia erillistavoitteita.

63562,50

Kehittämishanke Saura-säätiö sr

Kehittämishanke Visit Inari Oy

Osuuskunta
TYÖLLISTÄ ITSESI
esiselvityshanke

Arctic Lights and
Nights in Inari &
Nuorgam Matkailijavirtaa
Inariin ja Utsjoelle

Yritystuki

Nuorgamin
Lomakeskus Ky

Kehittämishanke, Oinas-Kalkiainen
investointi
yhdistys ry

Kehittämishanke, Törmäsen
investointi
Kyläyhdistys ry

Kehittämishanke, Sallan Erä- ja
investointi
Kalamiehet ry

Kehittämishanke

Pelkosenniemen
kunta

Talvimatkailun
jatkokehittäminen
sekä kesä- ja
syysmatkailun
uusien tuotteiden ja
23.07.2015 14.01.2018 Utsjoki
palveluiden
kehittäminen uusille
kohderyhmille;
kansainväliset
asiakkaat.

Talvimatkailun jatkokehittäminen sekä kesä- ja syysmatkailun uusien tuotteiden ja palveluiden
kehittäminen uusille kohderyhmille; kansainväliset asiakkaat.

52710,24

Oinaan vanhan
koulun kunnostus
kylätaloksi

16.07.2015 18.01.2019 Kemijärvi

Hankkeessa kunnostetaan Oinaan vanha koulu aktiiviseksi ja ympärivuotiseksi kylätaloksi. Kaikki koulun
sisäpinnat huolletaan, keittiö päivitetään tämän päivän tarpeisiin ja luokkahuoneisiin asennetaan
pönttöuunit. Koulun pihapiirissä sijaitsevan harrasterakennuksen huopakate uusitaan ja sisätilat
huoltokorjataan. Kunnostuksen jälkeen lämmitettävissä tiloissa on hyvät mahdollisuudet lisätä
harrastetoimintaa sekä järjestää kansalaisopiston kursseja ympäri vuoden. Tiloja voidaan tarjota
ylläpitokuluja vastaan juhlakäyttöön kauempaakin saapuville. Näin saadaan Oinaan kylän ja
ympristökylien asukkaille yhteinen paikka virkistävään kokoontumiseen ja harrastamiseen
ympärivuotisesti.

56592,25

07.02.2016 18.02.2019 Inari

Törmäsen kyläyhdistys ry parantaa Törmäsen Keitaan(kylätalo) toimivuutta ja käytettävyyttä.
Hankkeessa rakennetaan lisäosa (puolilämmin välinevarasto)kylätaloon, uusitaan lämmitysjärjestelmä
ilmalämmitykselle, lämpöeristetään taloa, uusitaan keittiön koneet ja kalusteet sekä hankitaan välineet
kokousten ym. pitoa varten. Lisäksi uusitaan sisäpinnat ja ikkunat ja ovet. Keidas saadaan näin
ympärivuotiseen käyttöön,työllistetään henkilöitä,tarjotaan tiloja harrastusryhmille ja
kokoontumispaikalle. Käyttäjinä talolla ovat Törmäsen ja lähiseudun asukkaat sekä vierailijat ja tilojen
vuokraajat.

89314,17

Pyhärannan
saunahanke

01.10.2015 18.02.2019 Salla

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa saunarakennus Sallan Erä- ja Kalamiesten tukikohtaan Pyhäjärven
rannalle. Kohteessa on jo kotarakennus virkistys- ja kokouskäyttöön, jota Sallalaiset seurat ja
yhdistykset, kuin myös yksityishenkilöt ovat käyttäneet. Saunahankeen myötä kohteen palvelutarjonta
lisääntyy merkittävästi, kun saunaan on tarkoitus tulla myös yöpymismahdollissuus muutamalle
henkilölle. Rakennuksella on myös mahdollista matkailullista käyttöä, kun Pyhäjärven kalakantoja on
tarkoitus elvyttää virkistyskalastusta silmällä pitäen.

35440,00

Pyhä-Luosto MTB
esiselvitys

Esiselvityshanke maastopyöräilyreitin tekemisestä Pyhä-Luosto välille. Hankkeessa kartoitetaan
mahdollisia vaihtoehtoja reitille, käydään keskusteluja reitin mahdollisuuksista yritysten, kuntien, ja
alueen kylien kanssa. Kartoitetaan saadaanko kytkettyä reitille Suvannon ja Pyhäjärven kylät.
02.07.2015 22.01.2019 Pelkosenniemi
Hankkeessa selvitetään reittien teon kokonaiskustannukset ja kartoitetaan sen teon mahdollisuutta
maanomistajien lupien muodossa. Hankkeessa myös kartoitetaan reitin potentiaalia ja soveltuvuutta
jatkossa mm. kilpailuihin ja tapahtumiin.

Törmäsen Keidas
ympärivuotiseen
käyttöön

Kehittämishanke,
Sodankylän kunta
investointi

Sodankylä Skatepark 03.08.2015 18.01.2019 Sodankylä

Sodankylän kunta rakentaa nuorten toiveiden mukaisesti skatepark -alueen urheilupuiston alueelle.
Hankesuunnittelussa kuultu nuorten toiveita ja yksityisestä rahoituksesta vastaa paikkakunnan yritykset
ja yksityiset henkilöt. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa nuorten rullalautailu harrastus, koota
nuoret yhteen paikkaan harrastamaan lajia sekä innostaa harrastuksen pariin. Hanke lisää nuorten
viihtyvyyttä kotiseudulla ja harrastus mahdollisuuksia Sodankylän kotiseudulla.

Yritystuki

Porotilamatkailuyrity
ksen
26.06.2015 13.02.2019 Sodankylä
toimintaympäristön
kehittäminen

Luostolla toimivan ohjelmapalveluyrityksen toimintaympäristön kehittäminen investoimalla toimitiloihin
asianmukaisemmat WC-tilat. Investoinnilla parannetaan ohjelmapalveiden laatua ja lisätään asiakkaiden
viihtyvyyttä. Yrityksen asiakkaat ovat pääosin kansainvälisiä matkailijoita.

Tmi Jani Jaakkola

15000,00

72263,75

5950,00

Kehittämishanke,
Kohti monikäyttöistä
Kemijärven Ravi r.y.
26.06.2015 18.01.2019 Kemijärvi
investointi
ravirata-aluetta

Kemijärven raviyhdistys on yleishyödyllinen yhteisö, joka hakee tukea ravirata-alueen uudistamiseen ja
monipuolistamiseen. Jotta ravirata-alueen käyttöä voidaan jatkaa ja pitää yllä, tulee raviradan pinta
uusia. Myös muut kohteet radalla ovat sellaisia, jotka vaativat peruskorjausta toiminnan jatkamiseksi.
Esimerkiksi radan aitaaminen ympäriinsä, lasten leikkipaikan entraaminen sekä tuomaritornin kunnostus
luo puitteet alueen monipuoliseen käyttöön myös jatkossa. Hankkeen myötä rata-alueelle houkutellaan
uusia käyttäjiä ja kohderyhmää laajennetaan. Kiinnostusta ja yhteistyöstä on jo kehitelty esimerkiksi
kennelkerhon sekä Kemijärven moottorikerhon kanssa. Raviradan käyttäjien kohderyhmää ollaan
laajentamassa ja monipuolistamassa. Hankkeen tavoitteena on saada ravirata ja sen
toimintaympäristöön kuuluvat rakennukset mahdollisimman laajasti eri ryhmien tietoisuuteen ja
käyttöön.

12273,20

Yritystuki

Reindeer's Travel's
Oy

Porotilamatkailualue
en uusi
18.06.2015 15.07.2017 Inari
matkailupalvelutila

Saariselällä sijaitseva porotilamatkailuyritys laajentaa toimintaansa rakentamalla hirsikotaravintolan
matkailupalvelutilaksi. Investoinnin kautta yritys saa ison yhteistyökumppanin englannista sekä
mahdollistaa muuta myyntiä loppusesonkiin. Asiakkaina ovat pääasiassa kansainväliset asiakkaat.

66973,90

Yritystuki

Lucky Ranch avoin
yhtiö

Lucky Ranch
palvelutoiminnan
investoinnit

Hevos-ja matkailupalveluiden kehittäminen Lucky Ranch yrityksessä. Kohderyhmänä kotimaiset ja
kansainväliset asiakkaat. Tavoitteena liiketoiminan kasvu ja työllistyminen.

30309,46

Vanhan Vallovaaran
koulun muuttaminen 11.06.2015 13.02.2019 Salla
matkailutoimintaan

Hankkeessa kunnostetaan vanha Vallovaaran koulu pienimuotoiseen majoitus- ja
elämysmatkailutoimintaan. Kouluun tehdään pinta- ja sisäremonttia siten,että ne vastaavat
tämänpäivän matkailijoiden vaateita. Kohteessa tarjotaan majoitusta ja ohjelmapalveluita omatoimisille
matkailijoille sekä tarjotaan tiloja erilaisille kursseille ja tapahtumille. Palveluita tarjotaan eränkävijöille,
retkeilijoille, moottorikelkkailijoille sekä koulutuksien ja tapahtumien järjestelijöille. Hankkeen
tavoitteena on saada peruskunnostaa koulu niin hyvään kuntoon,että siellä voidaan tarjota laadukkaita
paveluita asiakkaille. Välillisenä tavoitteena on elvyttää Vallovaaran kylän elinvoimaa ja luoda pysyviä
työpaikkoja.

48652,80

Ideat kehiin - Inarin
kylien
15.07.2015 28.01.2019 Inari
esiselvityshanke

Esiselvityshankkeen päätavoitteena on selvittää Inarin kylien kehittämis- ja investointitarpeet
yhteistyössä kyläyhdistyksien, kylien muiden toimijoiden ja Inarin kunnan kanssa. Hankkeen tavoitteena
on Inarin kylien elinvoimaisuuden lisääminen kehittämällä kylien viihtyvyyttä sekä palveluiden
saatavuutta. vahvistaa kylien identiteettiä, edistää kylien välistä yhteistyötä ja selvittää kylien
elinkeinollisia mahdollisuuksia sekä luoda kauniita ja hoidettuja kyliä. Hankkeessa selvitetään kylien
asukkaiden ja toimijoiden tarpeita saamelaiskulttuurin kehittämiseen ja vahvistamiseen kylillä ja otetaan
huomioon kylien asukkaiden elinkaari "vauvoista vaareihin", nuoria unohtamatta. Hankkeessa pyritään
motivoimaan kyläläisiä kehittämään jopa rohkeita avauksia ja ottamaan huomioon myös kansainvälinen
näkökulma. Hankkeen tavoitteena on myös madaltaa kyläyhdistysten kynnystä omaehtoiseen
kehittämiseen. Konkreettisena toimenpiteenä ja tuotoksena on tehdä kahdeksalle sitoumuksensa
jättäneelle kylälle kyläsuunnitelmat sekä yksi kylien yhteinen kärkihankesuunnitelma.

45728,10

Kehittämishanke Seita -säätiö sr

Kylä kuvaa

01.08.2015 21.02.2019 Sodankylä

Kylä kuvaa -hankkeessa tuotetaan hankkeeseen osallistuville Sodankylän sivukylille kylälähtöiset
esittelyelokuvat. Kylän asukkaita osallistavassa hankeessa tuotetut kylien esittelyelokuvat antavat kylille
laajaa näkyvyyttä ja elokuvat hyödyntävät mm. matkailua, elinkeinotoimintaa ja esittelee lähikylien
mahdollisuuksia sekä elinympäristöä alueelle muuttaville uusille asukkaille, sekä jo alueella asuville

68346,94

Yritystuki

Arctic-Siida

Poromatkailun
kehittämishanke

02.06.2015 12.02.2019 Utsjoki

Utsjoen poromatkailun kehittäminen.

8115,29

Yritystuki

Kairala Wild Jaakkola Jani Kaleva matkailutoiminnan
investoinnit

Yritystuki

Kairalan Kievari Oy

Kehittämishanke Inarin kunta

11.06.2015 14.02.2019 Pelkosenniemi

Monialayritys laajentaa toimintaa matkailu- ja ohjelmapalvelutoimintaan. Hankitaan toiminnan
aloittamiseksi välttämättömät koneet,laitteet ja välineet. Yrityksen kohderyhmänä ovat erityisesti
29.05.2015 23.11.2019 Pelkosenniemi erämatkailusta kiinnostuneet, Pyhä-Luoston matkailualueen vierailijat ja kahvilan asiakkaat. Hankkeen
tavoitteena on liikevaihdon kasvu,toiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen ja ympärivuotisuuden
parantaminen.

14000,00

Yritystuki

Kiveliön Kala Ky

Kehittämishanke Sodankylän kunta

Yrityksen päätoimiala on kalanjalostus + tukkukauppa, tehtaanmyymälä on yrityksen kahvilan
yhteydessä. Majoituspalvelut kuuluvat kahvilatoiminnan yhteyteen. Yrityksen tavoitteena on kehittää
matkailupalveluiden tarjontaa, joka tarkoittaa matkustajien majoittumispalvelujen kapasiteetin
lisäämistä ja tilojen laajentamista ja osin päivittämistä.

18279,10

Järvikylien
palvelujen
01.01.2016 22.01.2019 Sodankylä
yhteistoimintamallin
kehittämishanke

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on uudenlaisen yhteistoimintamallin kehittäminen ja testaaminen
harvaan asutuille maaseutualueille. Yhteistoimintamallissa tuottajina ovat kunta, alueilla toimivat
yrittäjät sekä kolmannen sektorin toimijat. Kehitettyä yhteistoimintamallia sovelletaan hankkeen jälkeen
myös kunnan muissa osissa ja muissa kunnissa. Kysyntäpuolella ensisijaisena ovat kunnan toiminnat
alueella ja niiden järkevä, kokonaistaloudellinen ja tarkoituksenmukainen hankkiminen sekä edelleen
kehittäminen yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Tarkoituksena on luoda paikallinen
palveluverkosto kunnallisen palvelukysynnän tukemana. Yhteistoimintamallin tavoitteena on luoda
kehittymissykli alueen kysynnän ja tarjonnan välille.

71354,45

Hiipinään
hiihtämään kokeiluhanke

Kemijärvellä toimiva matkailualaan erikoistunut yritys toteuttaa kokeiluhankeen, jonka tavoitteena on
saada heti rajan takana sijaitsevat alppimaiset hiihto- ja laskettelumahdollisuudet suomalaisten ja
eurooppalaisten helposti ostettaviksi ja tavoitettaviksi tuotepaketeiksi. Tällä hetkellä yhden henkilön
yritys on tehnyt pohjustavaa yhteistyötä muiden matkailualan toimijoiden kanssa tarjoten lähinnä
paikallisuuteen perustuvia matkailupaketteja. Tällä hankkeella tavoitellaan uudenlaista Venäjälle
suuntautuvaa aktiivi- ja hyvinvointiin liittyvää matkapakettitarjontaa, jonka kohderyhmänä ovat nuoret
laskettelua ja hiihtoa harrastavat, sekä hyvinvoinnin ylläpitoon panostavat asiakkaat. Hankkeessa
tehdään tuotteen suunnittelua, testausta ja jatkokehittämistä.

10000,00

Huoltorakennuksen
laajennus ja
muutostyöt

Yritystuki

Kemijärven
Matkailupalvelu

Yritystuki

Kairala Wild Jaakkola Jani Kaleva matkailutoiminnan
käynnistäminen

26.05.2015 14.02.2019 Sodankylä

27.05.2015 13.02.2019 Kemijärvi

Tämä hanke koskee Kairala Wild yrityksen liiketoimintojen kehittämistä uudelle toimialalle
25.05.2015 13.02.2019 Pelkosenniemi kokeiluhankkeella. Hankkeessa suunnitellut uudet liiketoiminta-alat ovat erämatkojen järjestäminen
Kairala Wild -brändin alla.

Kehittämishanke

Leader Pohjoisin
Lappi ry

Intoa Yrittäjyyteen! 26.05.2015 31.12.2017 Sodankylä

Yritystuki

Taveämmi

Suutarin pajan
perustaminen

Kehittämishanke

Itä-Lapin
kuntayhtymä

17.05.2015 26.06.2019 Inari

Kalastajan Itä-Lappi
20.05.2015 24.01.2019 Kemijärvi
esiselvitys

Hankkeella vahvistetaan yrityksille suunnattua alueellista yrityspalveluneuvontaa Leader-ryhmän
alueella, erityisesti Pohjois-Lapissa Inarin ja Utsjoen kuntien alueella. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat
yritystoimintaa suunnittelevat ja aloittavat yrittäjät, 1-3 vuotta toimineet sekä liiketoimintaa kehittävät ja
muutosta hakevat yritykset. Erityisenä kohteena ovat yritykset, joiden toimialana ovat
matkailuelinkeinot, käsityö-, kulttuuri- ja luovat alat sekä hyvinvointi- ja palvelualat ja green caretoiminta. Hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa yrittäjyyttä tukemalla ja ohjaamalla alkavia
yrittäjiä mm. liiketoiminnan suunnittelussa, eri yritys palvelujen käytössä ja verkostoitumisessa,
tiedottamalla yrityspalveluista ja eri rahoitusmahdollisuuksista sekä innostaa kannustaa ja ohjata
yrityksen kehittämiseen, uusiin avauksiin ja yritysten väliseen yhteistyöhön.
Tässä hankkeessa yritykseni eli minä, Taveämmi, perustan jalkineita ja laukkuja valmistavan ja
korjaavan pajan. Hankkeessa remontoidaan sitä varten huoneiston osa (16,2 m2) ja hankitaan koneita
ja laitteita toimintaa varten.
Hankkeen tavoitteena on laatia esiselvitys vuosina 2015 - 2018 toteutettavaa vaiheistettua Itä-Lapin
neljä kuntaa kattavaa Kalastajan Itä-Lappi- toimenpideohjelmaa varten. Hanketta hallinnoi Itä-Lapin
kuntayhtymä ja se toteutetaan ostopalveluna touko-syyskuussa 2015. Hankkeessa selvitetään aiemmin
Itä-Lapin neljän kunnan alueella tehtyjä kalastuksen ja sen edellytyksiin kohdistettujen toimenpiteiden
ansiosta syntyneitä toimenpideaihioita ja muita kalastuksen kehittämisen mahdollisuuksia ja laaditaan
tulosten ja toimijoiden tapaamisten perusteella toimenpideohjelma Itä-Lapin kalastusmatkailun ja sen
edellytysten kehittämistä varten toteutettavaksi erillisellä rahoituksella. Suunnitelmaan tulee sisältyä
esitys toimenpiteiden rahoittamiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään paikallisten yritysten osallisuuteen
sekä viestintään.

10000,00

180000,00

3734,85

27315,45

Toimintaraha

Leader Pohjoisin
Lappi ry

Sámedáidaga
doarjjasearvi rs,
Kehittämishanke
Saamelaistaiteen
tukiyhdistys ry

Yritystuki

Unique Design
Finland Oy

22.12.2014 31.12.2016 Sodankylä

Peloton Pohjoisin -kehittämisstrategian toteuttaminen: 1) Elämisen edellytykset: palvelut, infra ja
asuminen, 2) Elinvoiman kulmakivet: yrittäjyys ja paikalliset elinkeinot. 3) Tulevaisuus häikäisee:
nuorten Leadr, nuorten hyvinvointi ja sekä 4) Saamelaiskulttuurista voimaa: saamelainen paikallinen
kehittäminen. Strategian keinot ovat: 1) Uutta etsimässä: kokeiluja ja rohkeutta, 2)Yhteisöllisyys ja
innostus: paikallisen kehittämisen perusta, 3) Yhdessä enemmän: kansainvälisyys ja verkostot, 4)
Juuret maassa kohti taivaita: osaaminen ja oppiminen. Toimintarahan käytön päätavoitteena on Peloton
Pohjoisin - kehittämisstrategian toteuttaminen. Sillä tavoitellaan uusia työpaikkoja ja yrityksiä,
elinkeinoelämän kehittynyttä toimintaympäristöä ja verkostoitumista, parantuneita palveluja ja infraa,
nuorten osallistumista ja huomioimista sekä saamelaisten aktivoimista paikalliseen kehittämiseen.
Toimintarahalla myös innostetaan aluetta kehittämiseen, vahvistetaan yhteisöllisyyttä, kannustetaan
kokeiluihin ja rohkeuteen, ohataan kansainvälisyyteen, verkostoidaan ja verkostoidutaan sekä lisätään
alueen osaamista ja oppimista.

456520,00

Visuálalaš Sápmi

1.11.2019

Visuálalaš Sápmi (Visuualinen Saamemaa) hanke kehittää ja edistää saamelaiskulttuurin jatkuvuutta,
elinvoimaa ja näkyvyyttä taiteen keinoin. Hankkeen kautta edistetään eri taiteenalojen
saamelaistekijöiden näkyvyyttä, luodaan puitteet tarjota lisää kulttuurisidonnaista sisältöä lapsille,
nuorille ja ikäihmisille saamelaisalueella sekä mahdollistetaan kulttuuritarjonnan ja -tiedon laajentamista
niin paikallisyhteisöille kuin väestölle saamelaisalueen ulkopuolellakin.

72000,00

Yrityksen Ivalon
lentokentän uudet
toimitilatkalustaminen

25.6.2019

Uusien liiketilojen kalustusinvestointi

20216,00

72950,12

PLL ry:n
toimintaraha 1

30.4.2021 Inari

4.10.2020

Inari

Kehittämishanke Inarin kunta

Inarijärven aarteet,
kansainvälisen
kestävän matkailun
1.11.2019
toimintamalli
1.11.2019 31.12.2020

31.12.2020 Inari

Inarijärven aarteet -hankkeen päätavoitteina on luoda Inarijärven toiminta-alueelle kansainvälisen
kestävän matkailun toimintamalli sekä jakaa ymmärrystä ja tietoa kestävän kehityksen
mahdollisuuksista matkailuyrityksille ja paikallisyhteisölle. Hankkeen toiminta-alue on Inarijärvi, koska
kyseisen alueen toimijat olivat hankesuunnittelun ideoijina. Alueen toimijat ilmaisivat keskeisimmäksi
tarpeeksi ja pääkehittämiskohteeksi kestävän matkailun toimenpiteiden jalkauttamisen käytäntöön.
Matkailu on Inarissa äärimmäisen kansainvälistä ja juuri siksikin hankkeessa selvitetään eritoten
kansainvälisten asiakkaiden arvoja ja tarpeita.

Kehittämishanke,
Savukosken kunta
investointi

Siermukat
kotipalkisella

13.8.2019

31.8.2020

Hankkeessa kehitetään paikallisten asukkaiden, erityisesti nuorten viihtyvyyttä. Keskeisimpänä
rakennuskohteena on "Oleskelutilat taivasalle", jossa rakennetaan kotarakennus Savukosken Kylätalon
välittömään läheisyyteen Kemijoen törmälle.

10900,00

Yritystuki

SnowLounge

SnowLounge
igluvene

22.10.2019 22.10.2020 Salla

Yritys kehittää toimintaansa hankkimalla majoitusiglun, joka on 12-kulmainen lasiseinäinen ja -kattoinen
igluvene

16800,00

Lapin Raivaus Oy

Lapin Raivaus Oy:n
palveluiden
laajentamista
29.8.2019
koskevat
investoinnit

Metsäpalveluja tuottava yritys laajentaa palvelutarjontaansa drone-palveluihin, joilla voidaan mm.
kuvata sähkölinjojen raivaustarvetta ja linjoissa mahdollisesti olevia sähkövuotoja.

6475,00

Yritystuki

Kehittämishanke

Pelkosenniemen
kunta

Meidän kilpiaapa

1.8.2019

Savukoski

24.10.2019 Salla

31.7.2021

Tavoitteena on luoda Pelkosenniemen kirkonkylän tuntumaan lähiliikuntapaikka, jonne pääsee laaja
kohderyhmä. Ensisijaisena käyttäjäryhmänä reitille on kylän koululaiset ja päiväkotilaiset. Hankkeessa
pilotoidaan uusi esteetön luontoelämys livelähetyksen ja aistikokemustaulun kautta asiakkaille
palvelutaloon ja terveyskeskuksen vuodeosastolle. Hankkeessa uudistetaan reitti, rakennetaan
Pelkosenniemi
kokonaan uusi tulipaikka ja esteetön puucee. Kohderyhmänä ovat Pelkosenniemen kunnan asukkaat ja
matkailijat. Hanke lisää viihtyvyyttä, lisää yhteisöllisyyttä, parantaa koulun oppimisympäristöä sekä
kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia ja reitin turvallisuutta sekä tuottaa hyvää oloa henkilöille, jotka
eivät syystä tai toisesta pysty reitillä kulkemaan.

51675,00

Salmivaaran
Kehittämishanke
kyläseura ry

Salmivaaran
1.11.2019
kylätalon kunnostus

Kehittämishanke Sámi Duodji ry

Duodjibussi

1.1.2020

31.12.2020 Salla

Hankkeessa kunnostetaan Salmivaaran entisestä kauppakiinteistöstä kylätalo. Hankkeen aikana
rakennukseen uusitaan lämmityspatteriverkosto, sähköt sekä hankitaan ilmalämpöpumput ja
vesiliittymä. Pintoja uusitaan lähinnä maalaamalla. Pihaalue kunnostetaan kylätalokäyttöä paremmin
palvelevaksi.

41594,80

31.1.2021

Inari

Jutaava Duodjibussi on liikkuva käsityöneuvontapalvelu, jossa ohjaaja ja kalusto viedään
saamelaisalueen kyliin toteuttamaan kursseja ja työpajoja. Tavoite on selvittää pysyvän toimintamallin
luominen pohjoisille alueille. Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret ja paluumuuttajat.

45890,41

9270,85

Kehittämishanke,
Raudanjokiseura ry
investointi

Jotospirtin vesi ja
tieasiat kuntoon!

15.10.2019 31.5.2020

Sodankylä

Jotospirtin vesi on huono. Kaivon pohjavesipumppu rikkoutuu veden ruostepitoisuuden vuoksi usein.
Raudanjokiseura ry on päättänyt liittyä Raudanjoen vesihuolto Oy:n talon vesihuollon parantamiseksi.
Samalla rakennetaan tie pirtille, jotta kulku talolle olisisi esteetöntä. Tähän mennessä pirtille on kuljettu
pururataa myöten, joka erityisesti talvikautena on vaikeaa, koska pururadalla kulkee latu. Jotospirtti on
kyläläisten kohtaamispaikka, josa järjestetään kaikki kylän tapahtumat ja harrastepiirit. Hanke lisää
talon käytettävyyttä.

Yritystuki

Jenni Kaaretkoski

JK tokka

24.10.2019 13.4.2021

Sodankylä

Haetaan varusteisiin investointirahoitusta poromatkailun elämystuottamiseksi

2453,10

Yritystuki

Kairalan Kievari Oy

Kairalan Kievarin
liiketoiminnan
kehittäminen

30.10.2018 2.9.2021

Salla

Sallan kunnassa sijaitseva matkailualan yritys kehittää toimintaansa investoimalla monipaikkaisen
toimintansa vaatimaan kalustoon ja rakentamiseen.

27615,00

Kehittämishanke, Ohcejoga Utsjoen
investointi
Ursa ry

31.12.2020 Utsjoki

Harrrastusmahdollisuuksia
15.12.2019 31.12.2020 Sodankylä
Järvikylienlapislle ja
nuorille
Porotila Petri
Mattuksen
Porotila Petri Mattus
7.2.2020
30.12.2020 Inari
toiminnan
kehittäminen

Kehittämishanke, Syväjärven
investointi
kyläyhdistys ry

Yritystuki

Arktinen aikavaellus 16.5.2019

Arktinen aikavaellus on tunturimaastoon sijoittuva vaelluspolku informaatiotauluineen. Tämän polun
alkupisteenä on kosminen nykyhetki (koulukeskus, taulu 1) ja päätepisteenä kosminen alkuräjähdys eli
Big Bang-tapahtuma (Nammajärvien kota). Pääreitti tulee olemaan osareitteineen noin 14 km pitkä,
mikä samalla kuvaa universumimme kehityshistoriaa noin 14 miljardin vuoden aikana, polun tarina
sisälttää mm. BB-tapahtuman jälkeisen kvanttifluktuaation inflaatiovaiheineen, protonien muodostuksen,
kosmisten ydinfuusioiden alun ja päättymisen, vapaiden elektronien aikakauden sironneen valon,
kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn muodostumisen, neutraalin vedyn synnyn jälkeisen näkyvän valon
kauden aina moderniin universumivaiheen kehitykseen ja nykyaikaan saakka. Informaatio- ja
opastetauluja tulee polulle runsaat 20 kappaletta QR-koodeineen kertomaan maailmanhistorian
kehityksestä. Jokainen metri polulla vastaa miljoonan vuoden aikajaksoa kosmisessa historiassa ja
evoluutiossa. Opastetaulujen sisällöt koostetaan olemassa olevan Turun aikavaellusaineiston pohjalta.
Utsjoelle sijoitettavien taulujen tarinoissa tuodaan esiin myös paikallishistoriaa, kallioperän ja
tunturimaaston muovautumista, Pohjolan ilmaston, eläimistön ja asutuksen historiaa. Lisäksi mukaan
tulee Maan revontulien kehityskuvausta, miten alkumaan revontulista tulivat nykyisin havaittavat Lapin
tulet. Kosmisen historian aikapisteisiin lisätään kertomuksia siitä, miten eri tähtikuviot ja tähtien
syntytarinat tunnetaan erityisesti saamelaisessa kulttuurissa. Verkkosivujen taustakertomuksiin lisätään
myös saamelaisen kulttuurin myyttisiä selityksiä maailman kehittymisestä. Koska Arktiseen
aikavaellukseen kuuluu kosmologian tietämyksen kirjallista materiaalia, käyttökielinä ovat suomi, saame
ja englanti. Aikavaellus lisää sekä utsjokisten kyläläisten, koululaisten, matkailijoiden ja yrittäjien
vainnanmahdollisuuksia luontoharrastuksen ja kosmologian tietämyksen piirissä, hanke tukee
vastuullista matkailua.
Harrastusmahdollisuuksia Järvikylien nuorille – hankkeessa luodaan syrjässä olevien kylien lapsille ja
nuorille uusia tapoja liikkua ja viettää aikaa ilman, että tarvitsee lähteä isoihin keskuksiin. Hanke
mahdollistaa läskipyörälläajon, lumikenkäilyn luonnossa, frisbeegolfin sekä hiihtämisen Järvikylien (Riipi,
Syväjärvi, Sassalin, Kieringin ja Unarin lapsille ja nuorille.
Toiminnan laajentuessa hankitaan lisäkuljetuskapasiteettia maastoliikennekalustoon porotilalla
harjoitettaviin matkailupalveluihin.

45320,50

16547,57

4441,33

Kehittämishanke,
Metsähallitus
investointi

Yritystuki

Ivalojoen suiston
lintutornit

1.3.2020

Leipomopalveluiden
Kemijärven
uudet kone- ja
17.2.2020
Leipomopalvelut Oy
laiteinvestoinnit

Kehittämishanke, Kelujärven kyläseura
Kehittyvä Kelujärvi
investointi
ry

1.4.2020

31.12.2020 Inari

Inarin kunnassa Veskoniemen tien varren kaksi huonokuntoista lintutornia Juurakkovuopajassa ja
Mielikköjängällä kunnostetaan siten että niiden elinkaari pitenee ja käyttäjäturvallisuus pysyy hyvänä
pitkään. Projektissa molemmat kunnostetaan Inarin luonnonystävien jäsenistön työnä paikallisten
oppilaitosten, varhaiskasvatuksen, lintuharrastajien sekä muiden luonnossa liikkujien ja paikallisten
käyttöön. Kohderyhmänä ovat erityisesti lapset, varhaisnuoret ja nuoret sekä eri oppilaitoksissa että
varhaiskasvatuksen ryhmissä. Lintutornikohteista tehdään turvalliset lapsille (esim. kaiteet, portit,
havainnointi korkeiden laitojen sisältä turvallisesti. Toiselle tornille vievät pitkospuut korjataan. Lapset ja
nuoret osallistetaan tuottamaan torneille lisätietoa ympäröivästä luonnosta ja erityisesti linnuista.
Viimeistään jatkokehittelyn yhteydessä mietitään onko mahdollista toteuttaa livenä kevätseurantaa
torneilta kouluille tietoteknisin menetelmin tai lintuharrastajien aktiivisena mentorointina kummiluokkien
ja päiväkotiryhmien suuntaan.

18510,00

22.4.2022

Kemijärven Leipomopalveluille leipomolle hankitaan uusia koneita ja laitteita tuotannon tehostamiseksi
sekä uusien tuotteiden saamiseksi markkinoille.

8333,50

Hankkeella kehitetään harrastusmahdollisuuksia omalla kylällä ja parannetaan yhteisöllisyyttä sekä
viihtyvyyttä. Hankkeella parannetaan kylätalon fasiliteetteja remontoimalla keittiö- ja wc tiloja ja
parannetaan lämmitystä, jolloin mahdollistetaan laajempi ja myös talviaikainen käyttö kohtuullisilla
kuluilla. Kylätalon pihalle perustetaan leikkipaikka välineineen sekä pystytetään kunnostettu
jääkiekkokaukalo.

57210,40

Kemijärvi

31.12.2021 Sodankylä

Hankkeen tavoitteena on Oravanrannan uimarantarakenteiden parantaminen. Tarkoitus on rakentaa
laituri, pukukoppi/biokäymälä sekä kunnostaa samalla ranta-aluetta. Yhdistyksen tarkoituksena on
kehittää ja edistää alueen asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, alueen elinkelpoisuutta sekä toimia
sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään alueen asukkaiden
Pelkosenniemi toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, alueen vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden
viihtyvyyttä,harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä tuottaa ja kehittää palveluita alueelle.
Hankkeen toteuttamisella voidaan vastata edellämainittujen kohderyhmien viihtyvyyteen ja
harrastustoiminnan lisäämiseen alueella ja lisäksi palvelujen parantamisella voidaan houkutella uusia
asukkaita kylään

Kehittämishanke, Pyhän kyläyhdistys
investointi
ry

Oravanrannan
1.6.2020
uimarantarakenteet

31.8.2021

Kehittämishanke, Pelkosenniemen
investointi
kunta

Turvallinen ja
nykyaikainen
2.3.2020
kaukalo kuntalaisille

Ostetaan kaukalon laidat, pohja ja kivituhka jotta saadaan uusi turvallinen kaukalo. Uusi turvalinen
kaukalo kasvattaa jo ennestään suositun kaukalon käyttöä ja lisää käyttömahdollisuuksia
31.12.2020 Pelkosenniemi
ympärivuotiseen käyttöön. Kaukalon asennus tehdään talkootyönä johon on jo etukäteen ilmoittautunut
paljon kuntalaisia.

46202,00

Yritystuki

JalkaPulju

Jalkojenhoitotoimin15.5.2020
nan kehittäminen

24.7.2021

Sodankylä

Toimialallaan ainut yrittäjä paikkakunnalla tehostaa toimintaansa avaamalla hoitotilan ja hankkien sinne
tarvittavan kaluston.

2365,29

Yritystuki

Johansen Oy

Hydra hydrauliletkujen
12.5.2020
valmistus ja myynti

24.07.202

Utsjoki

Utsjoen Nuorgamissa toimiva yritys kehittää toimintaansa laajentamalla sitä hydrauliikkaletkujen
tuotantoon.

16697,46

12412,69

9243,00

Yritystuki

Saunakammari Tulen Saunaterapiaa pitkin
30.4.2020
Väki
kaira

24.1.2022

Inari

Saunaterapiapalveluihin kuuluvat erilaiset terveyttä ylläpitävät ja edistävät hoidot kuten turve-, savi- ja
suolahoidot, erilaiset kylvyt, hauteet ja kääreet. Saunaterapian lisäksi on mahdollisuus saada
ruokapalvelu, joka perustuu paikallisiin raaka-aineisiin ja kuuluu asiakkaan halutessa osana
saunaterapiahoitoa. Yritystoimintaa varten investoidaan siirrettävät sauna- ja paljuvaunut
varustuksineen sekä muuta toiminnassa tarvittavaa ja hakemuksessa yksityiskohtaisesti eriteltyä
välttämätöntä kalustoa.

Yritystuki

Hirsi- ja Konetyö
Hietala Oy

Autokorjaamon
muutostyöt

19.5.2020

24.7.2021

Savukoski

Paikkakunnalle tärkeän korjaamopalvelun kehittäminen investoimalla korjaamotilaan ja toiminnassa
tarvittavaan kalustoon.

21703,27

Yritystuki

Luulammen
Erämaakahvila Oy

Luulammen
Erämaakahvilan
alkuinvestoinnit

24.1.2020

24.7.2021

Inari

Luulammen Erämaakahvilan alkuinvestoinnit.

5502,96

Yritystuki

Yritystuki

Yritystuki

Kesämatkailun
Polaris Point Horses kehittäminen
Ky
hevosohjelmapalveluissa
Outdoor Artisans,
Outdoor Artisans Oy toiminnan
aloittaminen
Osuuskunta KotaPoro Sodankylä

Osuuskunta KotaPoron tuotantokapasiteetin nosto

18.5.2020

10.1.2022

Inari

28.5.2020

27.7.2021

Pelkosenniemi Elämyksellisiä ohjelmapalveluja tuottava uusi yritys investoi toiminnassa tarvittavaan kalustoon.

28.5.2020

8.7.2021

Sodankylä

Poronlihatuotteita valmistava osuuskuntamuotoinen yritys kehittää tuotantoaan ja investoi tuotannossa
tarvittaviin koneisiin ja laitteisiin.

8452,50

19.5.2022

Sodankylä

Pikku-Puisto-hanke. Tavoitteena toteuttaa kausivalaistus Unarin-luusuan kylälle sekä olemassaolevan
kaikenikäisten leikki/liikunta-alueen kehittäminen sekä alueen turvallisuuden/viihtyisyyden
päivittäminen.

28941,99

Utsjoki

Kehitetään toiminnallisen yhtiön liiketoimintaa investoimalla vuokrasopimuksilla hallituille tiloille tasokas
majoitusrakennus sekä akvititeettialue, jonka kautta mm. majoitustoiminnan tarvitsemat
ohjelmapalvelut ovat hoidettavissa

50706,52

31.12.2021 Sodankylä

Lumen ja jään käytöllä lisätään huomattavasti matkailualueiden ja -palveluiden elämyksellisyyttä ja
vetovoimaa, kuten lumi- ja jääigluissa ja –ravintoloissa, sekä erilaisissa tapahtumissa luomassa arktista
ja mystistä lappilaista tunnelmaa ja positiivista mielikuvaa paikasta. Samalla kuitenkin kylät voivat
hyödyntää tätä rakentamista luodessaan kyliinsä uusia taideteoksia ja vaikkapa lumilabyrintteja
lapsiperheiden viihtyisyyden ja kylien vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Jokainen alue voi asiantuntijan
johdoll kehitellä omaan aihepiiriinsä sopivia elementtejä ja näin erottautua toisistaan ja luoda vaikkapa
erilaisia polkuja tai aktiviteettejä, joita eri kylissä tai alueilla olevat rakennelmat tarjoavat. Matkailijoiden
viipymä alueella lisääntyy, kun tekemistä on enemmän myös lapsiperheille. Hanke on kylien, alueiden ja
matkailuyritysten yhteinen hanke, johon voivat osallistua kaikki halukkaat. Koulutuksen myötä
esimerkiksi kirvesmiehet voivat lisätä osaamistaan lumi- ja jäärakentamisen osalta ja näin työllistyä
myös talviaikaan. Myös kyläyhdistykset tai muut toimijat voivat myydä osaamistaan muualle ja
rakennelmien teon myötä kerätä esimerkiksi toimintarahaa kylätalojen ylläpitoa tai omaa
harrastustoimintaansa varten, jolloin myös kylien liiketoiminta kehittyy ja monipuolistuu

45000,00

31.12.2021 Kemijärvi

Tapionniemen kylä sijaitsee puolessa välissä Kemijärven keskustaa ja Pyhätunturin hiihtokeskusta.
Tapionniemen kylässä asuu noin 150 asukasta. Nuoria lapsiperheitä on viime vuosina muuttanut kylälle
ja lapsia on syntynyt. Lapin Leaderin rahoittamassa kylätalohankkeessa kunnostettiin 90 vuotta vanha
kyläkoulu toimivaksi koko seudun palvelukeskukseksi vuosina 2017-2019, Tapionniemen Kyläkartanoksi.
Koko kylä on herännyt henkiin. Matkailijoita on kylällä poikennut ympäri maailmaa, Euroopasta, Intiasta,
Yhdysvalloista jne. Kylätalon lämmitys tapahtuu pääasiassa polttopuilla, 9 lämmitettävää uunia, suora
sähkölämmitys ja kaksi ilmalämpöpumppua. Lämmitettäviä neliöitä on 492. Kylätalohankkeessa
asennettiin myös aurinkosähköjärjestelmä, josta saadaan käyttösähköenergiaa valoisana aikana maalishuhtikuulta syyskuulle. Tässä hankkeessa on tarkoitus siirtyä lähes kokonaan uusiutuvan,
vähäpäästöisen energian käyttöön asentamalla Kyläkartanoon maalämpöjärjestelmä. Maalämpö on
uusiutuva energiamuoto ja paloturvallinen käyttää, lämmön tuotanto on tasaista. Maalämpö turvaa
toiminnan jatkuvuuden pitkälle tulevaisuuteen. Polttopuun hankinta on työlästä ja kallista. Kyläseuralla
ei ole omia metsiä. Uunilämmityksen osaavat lämmittäjät, talkoolaiset ovat ikääntyneitä, yli 70 vuotiaita.
Polttopuiden kantamiinen yläkertaan on tosi työlästä. Nuorempi väki ei ole tottunut puulämmitykseen.
Nuorempaa väkeä saadaan kyllä mukaan erilaisiin tapahtumatalkoisiin, mutta uunien lämmittäminen on
heille vierasta.

30475,00

Kehittämishanke Unarin Kyläseura ry

Pikku Puisto -hanke 20.5.2020

Yritystuki

Hotellin
ohjelmapalvelutuota 25.3.2020 27.8.2021
nnon kehittämine

Hotelli Utsjoki Oy

Kehittämishanke Sodankylän kunta

Tapionniemen
Kehittämishanke
Kyläseura ry

Lumi- ja
jäärakentamisen
koulutushanke

1.6.2020

Tapionniemen
Kyläkartanon
1.8.2020
lämmitysjärjestelmä
n uusiminen

Kesämatkailun kehittäminen hevosohjelmapalveluissa, investoidaan ratsatuskenttään sekä sääsuojaan.

12551,35

11376,83

Kehittämishanke Sodankylän kunta

Parasta Palkisilta!

1.8.2020

Kehittämishanke Kursun Kyläseura ry

Lämpöä ja kulttuuria
1.4.2020
kylätalolle

Yritystuki

Hannu Sieppi Ky

Kyläkaupan
uudistaminen

Yritystuki

Lihanjalostamon
Tenon Luonnontuote
kehittäminen
Länsman Oy
Nuorgamissa

Yritystuki

Nuorgam Design

Kehittämishanke

Leader Pohjoisin
Lappi ry

31.7.2021

Sodankylä

31.12.2021 Salla

Yhteistyöhankkeen tavoitteena on selvittää, etsiä ja kokeilla konkreettisia ratkaisuja, kuinka
teurastuksen yhteydessä syntyneitä sivuvirtoja voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisemmin kaupallisessa
tuotannossa. Hankkeessa suunnitellaan ja kokeillaan uusia koneita ja laitteita sivuvirtojen käsittelyyn.
Etsitään uusia työtapoja teurastusketjuun sekä suunnitellaan teurastamolle uusia sivuvirtojen
hyödyntämisen mahdollistavia rakenteita. Hankkeessa hyödynnetään asiantuntijoita ja paliskuntien
välistä yhteistyötä. Sivuvirtojen talteenoton lisäksi selvitetään millaisille sivuvirroista valmistetuille
tuotteille on kysyntää ja testataan erilaisia tuotantotapoja. Lisäksi selvitetään sopivaa mallia kolmen
paliskunnan yhteiselle tilalle, jossa käsiteltäisiin teurastamossa teurastettua tarkastettua lihaa.
Hankkeessa ovat mukana Sattasniemen, Oraniemen ja Syväjärven paliskunnan. Tavoitteena on etsiä
yhteistyömalli, jossa resursseja tehokkaasti käyttäen mahdollisestaan poron kokonaisvaltainen
hyödyntäminen Sodankylän alueen paliskunnissa. Hanke tukee kestävän kehityksen tavoitteita. Tällä
hetkellä tuotetusta raaka-aineesta huomattava osa menee jätteeksi. Löytämällä ja suunnittelemalla
asianmukaisia koneita, laitteita sekä rakenteita ja työmuotoja ja markkinoita, voidaan merkittävä osa
jätteeksi menevästä raaka-aineesta ottaa hyötykäyttöön. Tarkastetun lihan paloittelu teurastamon
läheisyydessä vähentää kuljetuskustannuksia ja tilojen hallinnointi yhteistilana tuo luontaisesti
mukanaan synenergiaetuja. Hankkeessa tehtävät kokeilut ja selvitykset ovat julkisia.

80000,00

Hankkeen tavoitteena on Kursun kylätalon toiminnan tehostaminen ja laajentaminen ja näiden
tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään toimenpiteinä: lämmityslaitteiston uusiminen, salin seinien
maalaamiselle, näyttämön maalaamiselle, näyttämön tekniikan uusimiselle sekä ikkunoiden
kunnostamiselle. Tavoitteena on saada kylätalon käyttöaika lähemmin ympärivuotiseksi sekä tanssisalin
käytön helpottaminen. Lisäksi myös saada lähiympäristöä pienillä toimenpiteillä viihtyisämmäksi.

17000,00

11.5.2020

30.9.2021

Sodankylä

Alueen ainoa kyläkauppa kehittää toimintaansa investoimalla sosiaalitilaan, energiatehokkuuteen sekä
laajempaan tuotevalikoimaan.

9260,03

30.7.2020

30.9.2022

Utsjoki

Yritys jalostaa poronlihatuotteita Utsjoen tuntureilta sekä muita luonnontuotteita Tenojokilaakson
alueelta. Nyt hankitaan koneita ja laitteita lihanjalostamoyrityksen kehittämisen tueksi uudessa
toimintatilanteessa ja - ympäristössä

32795,00

Ateljeen
rakentamishanke

16.5.2020

14.10.2022 Utsjoki

Investoidaan ateljee- ja myymälätilaan.

17255,51

Peloton Pohjoinen
kylä

1.2.2021

31.1.2022

Sodankylä

Hankkeen tavoitteena on lisätä osallisuutta ja innostusta kyläalueiden kehittämis- ja tulevaisuustyöhön
ja mm. lisätä asukkaiden valmiuksia digitaalisten palveluiden käyttöön.

93800,00

Sodankylä

Visit Sompion kansainvälistymishankkeen tavoitteena on vahvistaa alueen matkailuyritysten valmiutta
tavoittaa ja palvella kansainvälisiä asiakkaita. Yrityksille luodaan asianmukaiset myyntikanavat ja
paremmat markkinointivälineet sekä kehitetään räätälöityjä tuotteita valittuja kv-kohderyhmiä varten.
Yrityksille etsitään kontakteja matkanjärjestäjiin ja kasvatetaan kokemusta kansainvälisestä
matkailualan myyntitapahtumasta. Hankkeen myötä Sompion alueen matkailuyritysten yhteistyö tiivistyy
ja matkailualan liikevaihto kv-markkinoilla kasvaa.

60000,00

Kehittämishanke

Pohjois-Sodankylän
Matkailuyhdistys ry

Visit Sompio
kansainvälistymishanke

1.5.2020

30.4.2022

Yritystuki

Kemijärven
Pesuyhtymä Oy

Pesulatoiminnan
kehittäminen
Kemijärvellä

3.9.2020

17.11.2021 Kemijärvi

Pesulapalveluita tuottava yritys investoi tuotannossa tarvittaviin koneisiin ja rakennukseen.

14782,42

Yritystuki

Kuljetus V H Heikkilä Biokasvualusta Oy
kiertotaloushanke

27.8.2020

19.11.2021 Pelkosenniemi

Kuljetus- ja maansiirtotomintaa harjoittava yritys laajentaa toimintaansa biokasvualusta -tuotteella,
jonka tuotantoon investoi teloilla liikkuvan 25 metriä pitkän hihnakuljettimen.

22750,00

1.7.2020

31.3.2021

Hyvinvointia Toloseen-hankkeen tavoitteena on saada Tolosen kylästä hyvinvoinnin tukemisella kylä,
jossa asukkaat pystyvät itsehoidolla terveempänä ja omatoimisena ja näin ollen pystyvät asumaan
kotona pidempään. Hankkeessa investoidaan kylätalo, Tolosen Pirtille, hierontatuoli ja Bemer
fysikaalinen hoitolaite jolloin jokainen voi hoitaa itseään oman aikataulun mukaisesti.

5343,32

12.8.2020

23.11.2021 Inari

Majoitustoimintaa harjoittava yritys Inarin Kaamasessa kehittää toimintaansa investoimalla uutuusarvoa
omaaviin majoitteisiin sekä toimitilojen kunnostamiseen.

38778,67

Tolosen kyläyhdistys Hyvinvointia
Kehittämishanke
ry
Toloseen

Yritystuki

Aglen ja Mikan Tupa Majatalon
avoin yhtiö
igluprojekti

Inari

Voimistelu-ja
Kehittämishanke,
Urheiluseura Inarin
investointi
Yritys ry

Kehittämishanke, Leader Pohjoisin
yritysryhmä
Lappi ry

Yritystuki

Extreme
Huskysafaris Oy

Inarin latuhuollon ja
Juutuanvaaran
1.10.2020
lumivarmuuden
kehittämishanke

Jalosta jalompaa

1.11.2020

Ohjelmapalveluyrityksen toiminnan 26.8.2020
kehittäminen

Voimistelu- ja Urheiluseura Inarin Yritys on vuonna 1951 perustettu urheilun yleisseura. Inarin Yrityksen
ydintoimintaa ovat junioriurheilu ja kilpaurheilu. Inarin Yrityksen päälajeja ovat maastohiihto,
yleisurheilu ja pyöräily.Inarin Yritys on hoitanut Inarin Juutuanvaaran latuja jo yli 20 vuotta. Lisäksi
Inarin Yritys tekee vuosittain talkootyönä keinolunta Juutuanvaaran hiihtostadionille, mikä mahdollistaa
muun muassa skicross radan vuosittaisen toteuttamisen.Hankkeella tehtävillä investoinneilla
varmistetaan Inarin kylän alueen maastohiihto olosuhteita ja mahdollisuuksia, jotka ovat tarkoitettuja
kylän asukkaiden lisäksi alueen matkailupalveluiden ohjelmatarjontaan, sekä koulujen ja
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen sekä seuraväen käyttöön. Lumitykillä tehdään muun muassa Inarin
hiihtostadionille vuosittain koulujen ja kaikkien hiihtäjien käyttöön skicross rata, joka on omiaan
tuomaan inarilaisille lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä ja ajanvietettä. Lisäksi keinolumella voidaan
jatkaa Inarin hiihtokautta sekä alku- että loppukaudesta.

83571,15

31.12.2021 Sodankylä

Lapin elintarvikeohjelmassa tuodaan esille elintarvike- ja luonnontuotealan yksipuolinen rakenne. Raakaaineita tuotetaan, mutta ne viedään jalostettavaksi muualle. Ohjelman yhtenä tavoitteena on nostaa
Lapissa tuotettujen raaka-aineiden jalostusastetta maakunnassa. Lappilaisista luonnontuotteista tai
viljellyistä raaka-aineista valmistetuilla tuotteilla on paljon tunnistettua potentiaalia lähiruokana ja
jalostettuina tuotteina kotimaan markkinoilla. Erityisesti Lapin matkailulle paikallisesti tuotetut jalosteet
ovat imago- ja vetovoimatekijä. Sodankylän ja Pelkosenniemen alueella on elvytetty Lapin kaskinauriin
viljely, Sallassa puolestaan on viljelty lappilaista perunaa jo vuosikymmenien ajan. Lapin kaskinauris ja
lappilainen peruna ovat jalostuneet vuosisatojen aikana pohjoisen ilmastoon soveltuviksi lajeiksi, jotka
varastoivat yöttömässä yössä talteen sokerit, vitamiinit ja hivenaineet. Ne ovat kasvupaikkansa ja
olosuhteiden vuoksi väärentämättömiä elintarvikkeiden raaka-aineita, joilla on edellytykset nousta
kaikkien tuntemiksi elintarvikkeiksi ja erilaisten jalosteiden raaka-aineiksi. Vastaavasti laajat
marjakeruualueet ja porolaitumet takaavat Lapille tunnetun ja luontaisesti ominaisten puhtaiden raakaaineiden tuottamisen, joiden jalostusastetta ja tunnettavuutta tulisi entisestään maakunnassa ja
matkailuverkostoissa nostaa.Yritysryhmähankkeen tavoitteena on nostaa Sodankylässä ja sen
lähialueella tuotettujen raaka-aineiden tunnettavuutta yritysten välistä yhteistyötä lisäämällä,
tuotekehityksellä ja yhteisellä tuoteperhenäkyvyydellä. Yritysten välinen yhteistyö on perusedellytys
myös kaupallisen toiminnan kasvulle, mikä puolestaan mahdollistaa toiminta-alueen talouskasvun
positiivisen kerrannaisvaikutuksen. Hankkeessa on mukana neljä yritystä. Hankkeessa tehdään
konkreettisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on mukana olevien yritysten kannattavuuden lisääminen
ja työpaikkojen syntyminen yrityksiin

37536,22

4.12.2021

Kehitetään yrityksen toimintaa investoimalla yrityksen omistuksessa olevalle tilalle
ohjelmapalvelurakennus ja majoitustilaa vastaamaan kv-asiakkaiden laatuvaatimuksia.

17287,39

72000,00

43193,25

30.9.2022

Inari

Inari

Kehittämishanke Utsjoen kunta

Juoiggastit!

1.5.2020

31.12.2021 Utsjoki

Hankkeen päätavoitteena on kehittää verkostomainen toimintamalli, jolla Tenonlaakson alueen
(Utsjoen, Tanan, Karasjoen ja Uniemen) nuorille tarjotaan tulevaisuudessa tavoitteellista musiikin
harrastustoimintaa ja erityisesti saamelaisten perinteisestä vokaalimusiikkia. Lasten ja nuorten
hyvinvointi lisääntyy mielekkään harrastustoiminnan myötä. Hanke vahvistaa saamelaisnuorten saamen
kielen käyttöä ja saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kehittämistä rajan yli tapahtuvan mielekkään
tekemisen myötä. Hankkeessa on viisi osiota: 1. Musiikin tavoittellinen harrastustoiminta ja yhteistyö
Norjan kanssa. 2. Perinteisen saamelaisen vokaalimusiikin elvyttäminen. 3. Musiikin harrastustoiminta.
4. Sápmi Music Talent -tapahtuma. 5. Hankehallinnointi, tiedottaminen ja verkostoituminen. Hanke
toimii Sámi musihkkaakademiija koulutusverkoston alla Áilegas-keskuksessa, jossa on erinomaiset tilat
ja laitteet musiikin opettamiseen. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat alueen lapset ja nuoret ja
heille järjestetään toimintaa kaikissa kylissä.

Yritystuki

Sámi kammi

7.10.2020

14.12.2021 Utsjoki

Toimiva yritys rakentaa perinteisen saamelaisen kammin nykyaikaisin menetelmin ja -materiaalein isoilla
lasi-ikkunoilla ympärivuotiseen ohjelmapalvelu/majoituskäyttöön uudistettuna nykyaikaiseksi
majoituskohteeksi.

Guolbba Oy

Yritystuki

Hankiporo. Pasi
Oinas

Tuotantorakennus
porotilalle

15.9.2020

28.9.2022

Salla

Poronlihan suoramyyntiä ja jalostusta harjoittava yrittäjä investoi omaan lihanleikkaamoon ja
toiminnassa tarvittavaan kalustoon

16544,18

18616,00

Kehittämishanke

Ohcejoga Utsjoen
Ursa ry

Arktisen
aikavaelluksen
kesälukio

1.11.2020

31.12.2021 Utsjoki

Arktisen aikavaelluksen kesälukion on tarkoitus olla ensimmäinen hanke (pilottihanke), joka käyttää
olemassa olevaa kosmista aikapolkuamme säännölliseen koulutukseen aikavälillä 19. - 31.07.2021.
Mikäli kesälukio toteutuu suunnitelulla tavalla, Arktisen aikavaelluksen kesälukion voimme otaksua
toimivan seuraavinakin kesinä suurin piirtein samoilla tavoilla. Kesälukion on siis tarkoitus jatkossa olla
jokavuotinen kesäkoulutapahtuma. Kesälukiotoiminta, pilotointi. Hankkeelle ei palkata työntekijää
suunnitteluun, vaan kesälukiotoiminnan suunnittelu toteutetaan talkootyönä. Suunnittelusta vastaa
Ohcejoga Utsjoen Ursa ry:n hallitus ja Turun Yliopiston professori Kirsi Lehto. Lehto vastaa erityisesti
kesälukiotoiminnan opetuskokonaisuuden tieteensisällön suunnittelusta. Lapin yliopiston
taiteenprofessori Mirja Hiltunen vastaa hankkeen taideopetuksen järjestelyistä. Kesälukiotoimintaa on
suunniteltu jo jonkin verran talkootyönä ja liitteenä on alustava suunnitelma. Hankkeen aikana alustavia
suunnitelmia tarkennetaan ja suunnitellaan, järjestetään ja pilotoidaan Kesälukion ajalle 19.7-31.7.
Kurssin pituus on kaksi viikkoa. Itse Arktinen aikavaellus on Utsjoen tunturimaastoon sijoitettu
vaelluspolku informaatiotauluineen. Tämän polun alkupisteenä on kosminen nykyhetki (Utsjoen
koulukeskus, taulu 1) ja päätepisteenä kosminen alkuräjähdys eli Big Bang-tapahtuma (Nammajärvien
kota). Pääreitti on n. 14 km pitkä, mikä samalla kuvaa universumimme kehityshistoriaa n. 14 miljardin
vuoden aikana. Informaatio- ja opastetauluja on polulla n. 18 kpl, joiden tekstit ovat suomeksi,
saameksi ja englanniksi. Polkua käytetään kuntalaisten, matkailijoiden, koulujen ja eri avaruuteen
liittyvien tapahtumien hyödyksi. Keskeisessä asemassa toiminnoista ovat eri kesäkoulut: kesälukiot ja
kesäyliopistot, jolloin koulutuspaikkana tulee olemaan myös Kevon tutkimuslaitos. Vastuullinen
luonnossa vaeltaminen kuuluu polun käytön keskeiseen periaatteeseen.

Yritystuki

Paltek metal OY

Laserleikkurin
hankinta

20.1.2021

18.2.2022

Kemijärvi

Laserleikkurin hankinta metallituotteita valmistavalle yritykselle.

17150,00

Yritystuki

Käsmäläiset Oy

Valokuvaus- ja
videopalvelu

8.1.2021

18.2.2022

Salla

Toimiva yritys laajentaa ja investoi uuden palvelun mahdollistamiseksi.

2378,21

Valle Tuomas Antti

Moottorikelkan
varusteiden
valmistamisen
tuotannon
tehostaminen

17.6.2020

19.12.2022 Utsjoki

Porotalouden ohessa metallii- ja muovituotteita valmistava yrittäjä investoi tuotantotilaan ja kalustoon.

30914,42

Lapin Raivaus Oy

Koneiden ja
laitteiden hankinta
sähkölinjojen
kunnossapito

25.11.2020 23.12.2022 Salla

Metsäpalveluja tuottava yritys monipuolistaa toimintaa ja palveluja hankkimalla koneita ja laitteita

37620,53

1.4.2021

Tavoitteena on kehittää saamelaisalueelle, ensisijaisesti Utsjoelle osuuskuntamuotoisesti tai muille
yrittäjyyden tavoilla toimiva saamenkielen tulkkaus- ja käännöspalvelujen keskittymä, joka parantaa
saamenkielisten käännöspalveluiden saatavuutta ja kehittää matalan kynnyksen yrittäjyyttä. Tällä
hetkellä kukin tulkki tai kääntäjä toimii yksin, osa heistä toimii yksityisyrittäjänä, mutta suurin osa tekee
käännös- ja tulkkaustöitä työsuhteisena, jolloin jokaista yksittäistä työtapahtumaa varten hänelle tulee
laatia esim. päivän mittainen työsopimus. Palvelun tilaajalle tämä toimintamalli on hidas ja työllistävä,
koska työaikaa menee useisiin kontakteihin. Saamen kielen tulkkaus- ja käännöspalveluita tarvitaan
kielilain mukaisiin palveluihin, mutta myös muihin käännöstöihin kuten erilaisiin lausuntoihin,
hanketekstien kääntämiseen sekä matkailuesitteisiin. Täten saamenkielen taito ja sen lisänä myös
kulttuurin tuntemus ovat sellaista osaamista, joka on oivallinen pohja yrittäjyydelle eri muodoissaan

25030,88

Yritystuki

Yritystuki

Kehittämishanke Utsjoen kunta

Saamenkielen
taidosta työtä

31.12.2021 Utsjoki

Yritystuki

Tuntsan ja Naruskan Luontoliiketoiminnan
6.10.2020
Tunturilomat Oy
kehittäminen

Kehittämishanke, Leader Pohjoisin
oma
Lappi ry

Ikäihmisten
ammatillista
1.8.2021
perhehoitoa Lappiin

4.11.2022

Salla

31.12.2022 Sodankylä

Kehitetään yrítyksen toimintaa investoimalla päärakennuksen ulkopuolen pintojen kunnostukseen sekä
sisätilaremonttiin mm. asentamalla uusi vesi-ilmalämpöpumppu ja lämminvesivaraaja, remontoimalla
keittiö laitoskeittiötasoiseksi, sekä rakentamalla rakennukseen uudisrakennuksena katettu ja lasitettu
terassi sekä hankkimalla yritystoiminnassa tarvittavaa kalustoa.

58960,10

Hankkeen päämääränä on lisätä kustannustehokkaasti ikäihmisten palveluja ja niiden saatavuutta
harvaan asutuille alueille Itä- ja Pohjois-Lapissa sekä lisätä työllistymisen ja yrittämisen mahdollisuuksia.
Päämääränä on yhteistyössä kehittää ammatillinen ikäihmisten perhehoito luontevaksi ja pysyväksi
palvelumuodoksi kuntien palveluvalikkoon sekä yhdeksi elinkeinon muodoksi. Perhehoitajuuden ja
monialayrittäjyyden malleja kehittämällä saadaan työikäistä väestöä pysymään alueella ja kylissä.
Hankkeella kehitetään kuntien toimijoiden ja ikäihmisten ja heidän omaistensa osaamista palveluiden
sopimus- ja ostojärjestelmistä. Hankkeen päätavoitteina on ikäihmisten ammatillisen perhehoidon
kehittäminen toimivaksi palvelumuodoksi ja elinkeinoksi Itä- ja Pohjois-Lapin alueella sekä ammatillisen
ikäihmisten perhehoidon mallin kehittäminen. Yhteistyöhankkeella lisätään tietoa ammatillisesta
perhehoidosta tiedottamalla ja infotilaisuuksin sekä hyvien käytänteiden esiin nostamisella pilotoimalla
ammatillinen perhekotimalli. Hankkeessa tuetaan ammatillisten perhekotien syntymistä tukemalla
yrittäjyyttä suunnittelevia, mm. tuetaan valmennusten ja koulutuksien järjestämistä
yhteistyökumppaneiden kanssa ja annetaan sparrausapua liiketoimintamallien kehittämiseen.
Hankkeessa avustetaan kuntia luomaan ja päivittämään ammatillisen perhehoidon sääntökirjoja ja
sopimuspohjia sekä tuetaan toimeksiantosopimuspohjaisia perhehoitajia laajentamaan ammatillisiksi
perhehoitajiksi toiminnan kannattavuuden lisäämiseksi. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö, joka
vastaa hanketoimien toteuttamisesta ja viestinnästä sekä sotealan yritysneuvoja, joka sparraa ja ohjaa
yrittäjyyttä suunnittelevia henkilöitä. Perhehoidon kehittämisen yhteistyökumppaneina toimivat Itä- ja
Pohjois-Lapin kunnat ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

180000,00

8664695,78

