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Älykkäät kyläverkot

• Jatkoa hankkeille Kuitua tunturiin, Kuitua pohjoiseen, Kuitu 
kylässä

• Projektipäällikkö Seppo Alatörmänen, 
seppo.alatormanen@tunturileader.fi, +358406846871

• Kolme työpakettia: 1. Organisoituminen, 2. Soveltaminen, 3. 
Kansainvälistyminen

• Toiminta-alueena koko Lappi
• Yrittäjille tärkeimpänä valokuituverkon mahdollistama uusi 

liiketoiminta sekä valtakunnalliset ja kv-kumppanit
• Aloituswebinaari pe 18.12.2020
• Rahoittaja: Lapin ELY-keskus Maaseuturahastosta
• Julkinen rahoitus: 215 849,87 e (100 %)
• Hallinnoija: Leader Tunturi-Lappi ry
• Hankeaika: 1.10.2020 – 30.9.2022

mailto:seppo.alatormanen@tunturileader.fi


Kestävää yritystoimintaa Tunturi-Lappiin

• Jatkaa Tunturi-Lapin yritykset ja idut –hankkeen toimintaa
• Toteutetaan ostopalveluna
• Ilmainen neuvonta yrityksille 1 pv/yritys
• Alkavat yritykset: painotus matkailun ulkopuolisissa aloissa, alkupään 

sparraus
• Muutos- ja kriisitilanteissa olevat yritykset: vakautetaan tilanne, 

haetaan matkailualalle uusia toimintatapoja ja asiakasryhmiä
• Kasvuhakuiset yritykset: kokonaistilanteen pohdinta ja sparraus, 

taloudellisen riskin neuvonta, rahoituskanavien ja 
kehittämispalveluiden sekä kumppanuuksien ja liiketilojen haku 
verkoston kautta

• Kaikille taloudellisten riskien hallinnan neuvonta, suurempiin 
tavoitteisiin tähtäävä sparraus, asianajajan koulutus muutostilanteisiin

• Rahoittaja: Lapin ELY-keskus Maaseuturahastosta
• Julkinen rahoitus: 69 500,00 e (100 %)
• Hallinnoija: Leader Tunturi-Lappi ry
• Hankeaika: 1.1.2021 – 31.12.2022



Pelkkänä korvana II – Tunturi-Lapin kasvava 
yrittäjäyhteisö

• Virallinen tukipäätös tulossa tammikuun aikana
• Rekrytointi aloitetaan virallisen tukipäätöksen tultua, projektipäällikön työ 1,5 htv
• TP 1: Opitaan uutta! Järjestetään erilaisia työpajoja ja klinikoita, joista osassa on vierailevan puhujan alustus. Ideoidaan uutta 

liiketoimintaa, laitetaan yhdessä some-kanavat kuntoon yms.
• TP 2: Viestitään mahdollisuuksista! Jatketaan podcast-sarjaa, kasvatetaan ryhmää entisestään (tällä hetkellä 108), viestitään 

ulkopuolelle yrittäjyydestä Tunturi-Lapissa
• TP 3: Vahvistetaan yrittäjien itsetuntemusta! Järjestetään työpajoja,

jotka painottavat hyvinvointia, yhteistä vapaa-ajan viettoa
• Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan 

sosiaalirahastosta sekä T-L kunnat ja LTL ry
• Julkinen rahoitus: EU 75 898,00 e (80 %), kunnat 10 000,00 e, 

LTL 8 974 e, yht. 94 872,00 e
• Hallinnoija: Leader Tunturi-Lappi ry
• Hankeaika: 1.1.2021 – 31.12.2022
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Tunturi-Lapin palkiset samassa kaarteessa

• Kootaan yhteen Tunturi-Lapin poronhoitajat perheineen ja haetaan 
kehitystä yhteistyöstä

• Pyritään lisäämään poronhoitajien hyvinvointia, jakamaan 
informaatiota sekä luomaan edellytykset Tunturi-Lapin paliskuntien 
toimintasuunnitelmalle

• Rekrytoidaan poronhoitotaustainen projektipäällikkö 11 htkk:ksi
• TP 1: Verkostoituminen: Kaikille avoimia tupailtoja, erikseen nuorten 

verkostoituminen sekä perheiden verkostoituminen
• TP 2: Oppiminen: Järjestetään koulutuksia poroisännille, 

rahastonhoitajille yms., opitaan suoramyyntiä, teurastusta jne.
• TP 3: Viestintä: Sisäisen viestinnän kehittäminen, potentiaalisille 

asiakkaille viestiminen
• Tavoitteena hajauttaa tulovirtoja ja luoda uutta yhteistyötä
• Rahoittaja: LTL ry
• Julkinen rahoitus: 70 988,81 e (tarkentuu)
• Hallinnoija: Leader Tunturi-Lappi ry
• Hankeaika: 1.4.2021 - 1.6.2022 (tarkentuu)



Aikataulu ohjelmakausien vaihteessa

• Kaikki ohjelmakauden rahoitukset on sidottu
• 104 hanketta on rahoitettu

• Hakemuksia voi jättää koko ajan
• Uudet rahoitukset käyttöön aikaisintaan 4/2021, budjetti yht. 1,2 M€
• Leader-haun 1. vaihe 5/2021
• Haun 2. vaihe ?/2021
• MMM:n päätös tulevan ohjelmakauden rahoituksesta 2022 vuoden aikana, haetaan yht. 5 M€

• Uusi ohjelmakausi käynnistyy
• Uusi strategia, uudet rahoitusvälineet, uudet mittarit

2020
Nykyinen 

ohjelmakausi

2021

Siirtymäkausi

2022

2023
Uusi 

ohjelmakausi



Kiitos!

Yhteistyössä:

Ella-Noora Polvi
Toiminnanjohtaja

Leader Tunturi-Lappi ry 

p. 040 579 0639 
ella-noora.polvi@tunturileader.fi

www.leadertunturilappi.fi


