
 

OUTOKAIRAN LEADER-OHJELMASTA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 
RAHOITETUT HANKKEET (Yksityisille elinkeinonharjoittajille myönnettyjä tukia ei julkaista) 
 
ELY-KESKUKSEN/TE-KESKUKSEN RAHOITUSPÄÄTÖKSEN SAANEET  
(NIMI VAIHTUNUT ELY-KESKUKSEKSI 1.1.2010)  

            (Päivitetty 19.1.2015) 

 
HANKKEEN NIMI JA 
HAKIJA 

 
HANKEKUVAUS 

JULKINEN 
TUKI 
(EU+VALTIO 

Lapin Saven tuotannon – 
markkinoinnin kehitys 
Lapin Keramiikka Oy 

Kone- ja laiteinvestointi + yritystoiminnan 
kehittäminen 

12 171,67 € 

Tornion kylien yhteistyön ja 
palvelujen kehittämishanke 
Tornion kaupunki 
 

Kyläyhteisöjen palveluiden ja viihtyvyyden 
parantaminen, uusien palvelumuotojen 
etsiminen, kyläsuunnitelmien laatiminen ja 
päivittäminen ym. 
 

39 240,00 € 

Kylätalon lämmitysmuodon 
muuttaminen 
Lampsijärvi-Ylipään kyläyhdistys ry 

Kylätalon lämmitysmuodon muuttaminen 
pelletillä lämpiäväksi 

6 720,00 € 

Outokairan Otollinen koulutus –
hanke eli OTTOKOULUTUS 
Outokaira tuottamhan ry 

Hankkeen koulutustarjottimella tarjotaan 
sekä ryhmä- että yksilökohtaista yritys-
toimintaan liittyvää koulutusta mm. yrittä-
jyyttä suunnitteleville ja toimiville yrittäjille 
 

119 952,00 € 

Yrityksen investointihanke 
Westribe Oy 

Kone- ja laiteinvestointi + yritystoiminnan 
kehittäminen 
 

47 680,00 € 

Koira-monitoimihalli 
Länsirajan Kennelkerho ry 
 

Rakennetaan koira-monitoimihalli koira-
harrastajien ja muiden vapaa-ajan 
harrastusryhmien käyttöön 
 

53 756,80 € 

Koneiden ja kaluston hankinta 
yrityksen perustamisen yhteydessä 
Lapin Verkonrakennus Oy 

Kone- ja laiteinvestointi 32 952,45 € 

Pessalompolon kylätalon kunnostus 
Pessalompolon kyläyhdistys ry 

Entisen kyläkaupan kunnostus kyläläisten 
ja yhteisöjen käyttöön kylätaloksi 
 

23 996,82 € 

Maaseutukonepajan perustaminen 
ja toiminnan käynnistäminen 
Markon Kone Oy 

Kone- ja laiteinvestointi ja rakentaminen 17 612,00 € 

Showroom-konseptin kehittäminen 
maaseudun toimintaympäristöön 
Arctichrome Production Oy 

Yritystoiminnan kehittäminen 6 360,00 € 

Showroomin rakentaminen 
lappilaiselle design-tuotteelle 
Arctichrome Production Oy 

Kone- ja laiteinvestointi 7 196,00 € 

Katu, piha ja muussa 
rakentamisessa tarvittavat 
aloitusvaiheen investoinnit 
Pohjolan Piha & Rakennus Oy 

Kone- ja laiteinvestointi 8 798,83 € 



Lohikentän juhla 2010 
Suomen Humanistinen Ammattikorkea-
koulu 

Suunnitellaan ja toteutetaan kesällä 2010 
Kivirannan alueen kyläjuhla, johon poimi-
taan vaikutteita alueen historiasta 1800-
luvulta lähtien lohipatojen ja opiston 
kesäjuhlista 
 

45 125,28 € 

Yrityksen toiminnan 
monipuolistaminen 
Pellon nuohous ja ilmastointi Ky 

Kone- ja laiteinvestointi 3 984,60 € 

Loimu loistamaan 
Raanujärven Urheiluseura Loimu ry 

Loimun Urheiluseuran talon kunnostus, 
lattian ja portaiden uusiminen sekä 
ilmalämpöpumppujen asennus ja 
lämpöeristyksen lisääminen 
 

11 164,80 € 

Kylätalo vastaamaan nykyajan 
vaatimuksia 
Kantojärven kyläyhdistys ry 

Hankitaan ajanmukaiset laitteet kokouksien 
ja tilaisuuksien järjestämistä varten sekä 
kunnostetaan varasto ja uusitaan 
maalipintoja. 
 

9 043,20 € 

Liikuteltava lumetuskalusto 
Pellon kunta 

Hankitaan paikkakunnalle liikuteltava 
lumetuskalusto ja generaattori. Näiden 
avulla luodaan puitteita talviselle 
harrastustoiminnalle ja ohjelmapalvelu-
tarjonnalle. 
 

26 400,00 € 

Lämmitysjärjestelmän uusiminen, 
puu-, sähkölämmitys ja varaus 
maalämpöön 
Jupon Erä ry 

Ampumaurheilukeskuksen lämmitys-
järjestelmän uusiminen rakentamalla 
lämpökeskus, maalämmitystä varten 
varataan tila ja asennetaan sähkövaraajat 
 

25 195,20 € 

Kaakamon kylätalo kuntoon III 
Kaakamon kylätoimintayhdistys ry 
 
 

Hankitaan kylätaloon mm. ilmalämpö-
pumput, jauhesammuttimet, av-välineitä, 
kaapistot ja astiastot sekä rakennetaan 
ulkoportaat, liuska ja suojat ilmalämpö-
pumppujen ulkoyksilöille 
 

8 716,80 € 

Kylätalon ulkovuoren kunnostus 
Liakan kyläyhdistys ry 
 
 

Kylätalon rapistunut ulkovuori korjataan 
sekä puhdistetaan ja maalataan 
kattopinnoitteet, käsitellään kivijalka ja 
ikkuna-aukot. Toimenpiteillä säilytetään 
kylätalon historiallinen arvo 
 

22 224,00€ 

Kylätalo kuntoon 
Sattajärven kyläyhdistys ry 
 
 

Kunnostetaan kylätaloa mm. perustuksia ja 
rakenteita korjaamalla, tehdään 
salaojituksia, uusitaan viemäröintiä, 
rakennetaan koripallokenttä ja asennetaan 
ilmalämpöpumput. 
 

23 997,54 € 

LapNet 
Peräpohjolan Kehitys ry 
(Alueiden välinen: Peräpohjolan Kehitys ry, 

Pohjoisimman Lapin Leader ry, Kyläkulttuuria 

Tuntureitten Maassa ry ja Outokaira 
tuottamhan ry)  

Alueiden välinen hanke, jossa luodaan 
neljälle lappilaiselle toimintaryhmälle 
valmiudet toteuttaa kansainvälisiä Leader-
hankkeita. Hankkeen julkinen rahoitus 
yhteensä 142120 € (Outokairan osuus 
35530,00 €) 

28 424,00 € 



Viisauden Vimmaa – taidelautta 
rajalla 
Kolarin kunta / kansalaisopisto 
(Alueiden välinen: Kyläkulttuuria Tuntureitten 
Maassa ry ja Outokaira tuottamhan ry) 

 
 

Alueiden välinen hanke, jossa herätetään 
Muonio-Torniojokilaakso taiteellisesti 
elämään ja hyödyntämään uusia tapoja 
tehdä väylä sekä rajalla asuva ihminen 
näkyväksi (taidevaellus). Hankkeen julkinen 
rahoitus yhteensä 115633,00 €, josta 
Outokairan osuus 57816,00 €. 
 

46 252,50 € 

Kaakamellin investoinnit  
Kaakamon Napakymppi Ky 

Kone- ja laiteinvestointi, rakentaminen ja 
rakennuksen hankinta 
 

21 576,05 € 

Maaseudun palveluyrityksen 
investoinnit 
Lempeän Suvanto Oy 

Kone- ja laiteinvestointi ja rakentaminen 
 

19 091,05 € 

Mustaparran saaristo –
esiselvityshanke 
Lapin yliopisto 

Tehdään osallisten kanssa yhteistyössä 
suunnittelua ja valmistelua, joiden avulla 
varmistetaan varsinaisen hankkeen nopea 
käynnistäminen ja konkreettiset 
kehittämistoimenpiteet. 
 

5 200,00 € 

Koulumestarin uimarannan 
kunnostushanke 
Raumon kyläyhdistys ry 

Uimarannan ympäristön kunnostaminen ja 
palvelutason parantaminen hankkimalla 
sinne laituri, pukukopit ja käymälä. 
 

6 283,20 € 

Unelmia ja uskallusta 
Outokaira tuottamhan ry 
(Kansainvälinen: Outokaira tuottamhan ry 

Suomesta, Pärnu Lahe Parteneskogu Virosta 
ja Leader Tornedalen Ruotsista) 

Hankkeen aikana etsitään uusia 
innovaatioita ja menetelmiä etenkin 
käsityöhön, luonnontuotteisiin ja maaseudun 
matkailuyrityksiin liittyen sekä lisätään 
yhteistyökumppaneiden verkostoitumista. 
 

119 998,40 € 

Liakanjoen virkistysalueen 
perustaminen; UIMALA-hanke 
Liakan kyläyhdistys ry 

Kyläläisten yhteiseen käyttöön tarkoitetun 
virkistysalueen (uimaranta, veneenlasku-
paikka, laituri, pukukopit ym.) 
kunnostaminen. 
 

8 256,00 € 

Investointituki 
Loma-Vietonen Oy 

Kone- ja laiteinvestointi ja rakentaminen 24 386,52 € 

Raanujärven korukivihanke 
Raanujärven kyläyhdistys ry 

Hankkeen toiminta keskittyy 
korukiviesiintymän paikantamiseen 
maaperä- ja kallionäytteitä tutkimalla. 
 

7 200,00 € 

Mustaparran saaristo ja 
Tornionlaakso (Mustaparta-hanke) 
Lapin Yliopisto 
(Kansainvälinen: Mare Boreale Ruotsista, 
Lapin Yliopisto Suomesta)   

Hankkeen lähtökohtina ovat Mustaparta-
romaanin ja suullisen perimätiedon välittämä 
todenperäinen paikallishistoria. Hankkeessa 
mm. tuotetaan em. tietoon perustuvia 
draamallisia ohjelmapalveluja ja muita 
tuotteita aluksille, satamiin, merenrannan ja 
Tornionlaakson kyliin myytäväksi. 
 

120 000,00 € 

Laserkaiverruskoneen hankinta 
Kehys & Lasi Bergman Ky 

 
 
 

Kone- ja laiteinvestointi 4 040,40 € 



Toimintakeskuksen piha- ja 
liikuntasuunnitelma 
Kantojärven kyläyhdistys ry 

Hankkeen avulla toimintakeskuksen pihasta 
tehdään monipuolinen liikuntapiha (mm. 
ulkoliikuntalaitteiden ja jäädytyskoneen 
hankinta, piha-alueen kunnostaminen, 
pituushyppypaikan rakentaminen, 
valaistuksen lisääminen ja uusiminen) 
 

14 296,32 € 
 

Mökile Pelhoon 
Pellon kunta 

Pellolaiset toimijat (kyläseurat, järjestöt, 
yrittäjät jne.) esittelevät vapaa-ajan 
asumisen ja harrastusten mahdollisuuksia. 
Kootaan tietopankki vapaista tonteista ja 
kiinteistöistä ym. 
 

35 640,00 € 
 

Yrityksen investointihanke 
Westribe Oy 

Kone- ja laiteinvestointi ja rakentaminen 3 766,94 € 
 

Perinteet talteen ja toimimaan 
Pekanpään maa- ja kotitalousseura ry 

Hankkeen tavoitteena on säilyttää, tiedostaa 
ja hyödyntää maalaisperinnettä. Kerätään 
esineistöä ja työkaluja, haastatellaan 
vanhempaa väkeä, tehdään kirja ym. 
 

16 920,00 € 
 

Kylätalon pihapiirin kunnostus 
PIHALE  
Liakan kyläyhdistys ry 

Kunnostetaan talon sisäänkäynti, uusitaan 
ulko-ovet ja pihan valaistus, ulkohyysikkä 
sekä leikkipaikat ja lentopallokenttä. 
 

12 614,40 € 
 

LAUKOTA-hanke 
Lautamaan kyläyhdistys ry 

Kylätalona toimivan kodan ulkoseinät 
eristetään ja paneloidaan ja lattia 
vaihdetaan betonilattiaksi. Kodan yhteyteen 
rakennetaan keittiö.  
 

23 288,74 € 
 

Jokivartiset – Väylänvarsi tutuksi 
Jokivartisten kyläseura ry 

Hankkeessa toteutetaan nykyaikaiset 
nettisivut, tehdään alueesta reitti- ja 
palvelukartta. Hankkeeseen sisältyy lisäksi 
frisbeegolfradan avajaiset ja kutsukilpailu. 
 

8 124,34 € 
 

LED näyttötaulun hankinta 
Pellon Yrittäjät ry 

Led näyttötaulun hankkiminen alueen 
tapahtumien ja käyntikohteiden 
informoimiseen. Näyttötaulu toimii osana 
alueen kokonaismarkkinointia. 
 

22 346,67 € 
 

Leader toimintatavan ja yhteistyön 
edistämien 2009-2010 
Suomen kylätoiminta ry 
(Mukana 55 Leader-ryhmää) 

Leader-ryhmien (55 ryhmää) yhteistyön 
kehittäminen. 

2 600,00 € 
 

Viihdytään kylässä  
(koordinoiti ja alahankkeet)  
Outokaira tuottamhan ry 

Hankkeen tavoitteena on lisätä sivukylien 
viihtyisyyttä. Hankkeessa toteutetaan 
asukkaiden itsensä hallinnoimien 
organisaatioiden toteuttamia hankkeita. 
Koordinaatiohaussa voidaan hakea tukea 
investoinneille ja pienimuotoiselle 
rakentamiselle. 
Hankkeeseen sisältyy 15 alahanketta, joihin 
sisältyy rakentamista ja kone- ja 
laitehankintoja.  
 

79 429,26 € 
 



Sorkkahoitotelineen ja 
käsityökalujen hankinta 
Maatilapalvelu Mäkimaa Ky 

Kone- ja laiteinvestointi 6 776,00 € 
 

Kylän Köökki 
Raanujärven Urheiluseura Loimu ry 

Remontoidaan Loimun talon keittiö, 
vaihdetaan sisäkattojen materiaalit, 
korjataan sosiaalitiloja, vaihdetaan ulko-ovet 
sekä uusitaan ulkomaalaus. 
 

24 000,00 € 
 

Mellakairanpirtin kunnostus ja 
laajennus 
Mellakairan kyläyhdistys ry 

Kylätalon tiloja laajennetaan, lisätään 
seinien lämmöneristystä sekä parannetaan 
varustelua. 
 

18 662,48 € 
 

Naamivaahraan Nauttimhaan 
Jokivartisten kyläseura ry 

Rakennetaan pururata ja taukopaikka, 
rakennetaan frisbeegolfrata ja valaistaan 
parkkipaikka 
 

22 100,16 € 
 

Kyläläisiä Kantomaanpäähän 
Kantomaanpään kyläyhdistys ry 

Hankkeen tavoitteena on kyläyhdistyksen 
toiminta-alueen vireyttäminen, veto- 
voimaisuuden lisääminen, kehityksen 
voimaannuttaminen ja kylän rakennetun 
ympäristön kehittäminen. 
 

24 479,80 € 
 

Etelä-Portimojärven kylätalon 
kunnostamishanke 
Etelä-Portimojärven kyläyhdistys ry 

Kylätalon tuulikaapin korjaaminen ja 
eristäminen, ulkoportaiden korjaaminen ym. 
Lisäksi hankitaan asioita, 
ruoanlaittovälineitä, kahvinkeitin, 
karaokelaitteet, tietokone ym. 
 

11 186,40 € 
 

Mikroyrityksen markkinointi -
koulutushanke 
Tornionlaakson Yrityspalvelu Oy 

Hankkeen tarkoituksena on tarjota 
pellolaisille pienyrittäjille markkinoinnin 
kehittämiseen kokonaispakettia. Tavoitteena 
on mm. yrittäjien markkinointiosaamisen 
lisääminen. 
 

28 800,00 € 
 

Tornion kylien yhteinen 
ulkoilureitistö -hanke 
Tornion kaupunki 

Hankkeen tavoitteena on yhdistää kaksi 
Tornion alueella vakiintunutta 
ulkoilureitistöä. Hankkeessa rakennetaan 
mm. yhdysreittejä ja kunnostetaan 
uimapaikka. Lisäksi rakennetaan laavuja, 
pitkospuita, opastetauluja, liitereitä, vessoja, 
siltoja ja tulisijoja. 
 

105 000,00 € 
 

Paperivalon paperit maailmalle 
Paperivalo Ky 

Rakentaminen, kone ja laiteinvestointi ja 
aineettoman käyttöomaisuuden hankinta. 
 

33 040,00 € 
 

Valaistu liikunta- ja ulkoilureitti 
Raanujärven kyläyhdistys ry 

Rakennetaan valaistu liikunta- ja 
ulkoilureitti, joka antaa mahdollisuudet 
harrastaa eri liikuntamuotoja. 
 

21 225,60 € 
 

LED-näyttöseinän hankinta 
Ylitornion Yrittäjät ry 

Hankitaan LED-näyttötaulu tiedon 
lisäämiseksi Ylitornion alueesta. Näyttö 
toimii osana kokonaismarkkinointia. 
 
 

17 534,88 € 
 



Ravintolan/cateringpalvelun kalusto 
Raksulandia Oy 

Kone- ja laiteinvestointi 
 
 

5 012,00 € 
 

Pienyritysten kansainvälistyminen  
-koulutushanke 
Tornionlaakson Yrityspalvelu Oy 

Hankkeen tarkoituksena on tarjota matkailu-
alan yrittäjille ja matkailualaa tukeville 
yrittäjille koulutuspaketti, joka helpottaa 
kansainvälistymisen käynnistymistä ym. 
 

16 200,00 € 
 

Paikallisen kehittämisen 
vahvistaminen, PKV 
Outokaira tuottamhan ry 
(Alueiden välinen: Peräpohjolan Kehitys ry, 

Pohjoisimman Lapin Leader ry, Kyläkulttuuria 
Tuntureitten Maassa ry ja Outokaira 

tuottamhan ry)  

Alueiden välinen hanke, jonka tavoitteena 
on mm. toimintaryhmien yhteistyön ja 
osaamisen kehittämisen vahvistaminen sekä 
lappilaisen Leader-toimintatavan lisäarvon 
tunnistaminen ja tunnetuksi tekeminen. 
Hankkeen julkinen rahoitus yhteensä 
150000,00 € (Outokairan osuus 37500,00 €) 
 

30 000,00 € 

Vanha koulu kuntoon 
Kaakamon kylätoimintayhdistys ry 

Vanhan, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 
koulun katon ja ulkovuoren kunnostus sekä 
ulko-ovien ja portaiden uusiminen. 
Tavoitteena on saada talon rappeutuminen 
pysäytetyksi ja saada talo varsinkin 
kesäaikana tapahtumien pitopaikaksi. 
 

7 200,00 € 
 

Esteetön ulkoliikunta- ja virkistys-
alue Vojakkalan keskus – Jokivarren 
elämyspuisto/liikuntapuisto 
Vojakkalan Nuorisoseura ry 

Vojakkalan Nuorisoseura ry:n ja Tornion 
Invalidit ry:n piha-alueiden ja läheisen uima-
rannan kunnostaminen. Rakennetaan 
esteetön uimaranta, lento-pallokenttä, 
puuvessa, laavu ja tulistelupaikka.  
 

7 817,60 € 
 

Ei mithään raijjaa – Ylitornion 
suurtapahtuma 2013 
Ylitornion kunta 

Toteutetaan viikon pituinen Ylitornion suur-
tapahtuma. Tapahtuman toteuttajina ovat 
Ylitornion kunta ja kylät. Tapahtumaviikon 
teemana on perinteisellä uittoveneellä 
toteutettava veneviesti Tengeliönjokea 
pitkin. Kylillä järjestetään kylätapahtumia ja 
Ylitornion keskustassa kulttuuripainotteinen 
päätapahtuma.  
 

28 160,00 € 
 

Tornionlaakson markkinointi-
ponnistukset -hanke 
Tornionlaakson Yrityspalvelu Oy 

Hankkeen tarkoituksena on tarjota alueen 
yrityksille markkinoinnin kehittämiseen 
kokonaispakettia. Tavoitteena on mm. 
yrittäjien markkinointiosaamisen lisääminen. 
 

24 000,00 € 
 

Lucone laiteinvestoinnit 
Lucone Finland Oy 

Kone- ja laiteinvestointi 
 
 

4 026,68 € 
 

2 tn:n siltis 
Pellovi Oy 

Kone- ja laiteinvestointi 
 
 

4 146,80 € 
 

Yrityksen kansainvälistymisen 
edistäminen, yrityskuvan 
muuttaminen 
Helma Hovi Oy 

Kone- ja laiteinvestointi ja rakentaminen 
 
 
 
 

4 485,60 € 
 



Leader-asiamieshanke 
Suomen kylätoiminta ry 
(Mukana 55 Leader-ryhmää) 
 
 

Hankkeen tavoitteena on, että 
toimintaryhmien välinen yhteistyö lisääntyy 
ja saa organisoidumman muodon, 
toimintaryhmien aluekehittäjän rooli 
vahvistuu ja toimintaryhmät ovat valmiita 
tähän vahvempaan rooliin ja siihen liittyvään 
vastuuseen sekä Leader on nykyistä 
tunnetumpi toimintatapana ja toimintana. 
 

2 700,00 € 
 

Puotikarin Venesatama Oy:n 
investointihanke 
Puotikarin Venesatama OY 

Kone- ja laiteinvestointi  7 835,30 € 
 

Jäänhoitokoneen hankinta 
Arpelan Palloseura ry 

Hankkeella toteutetaan jäänhoitokoneen 
hankinta Arpelan kylän jääkiekkokaukaloon. 
Hankkeen avulla edistetään Arpelan alueen 
ja ympäristökylien asukkaiden talviurheilu-
mahdollisuuksia, sosiaalista kanssakäymistä 
ja alueen viihtyisyyttä.  
 

7 360,00 € 
 

Brodeerauskone 
Kehys & Lasi Bergman Ky 

Kone- ja laiteinvestointi  2 629,20 € 
 

Kaakamon Napakympin 
laajennusinvestointi ja 
kehittämistuki 
Kaakamon Napakymppi Ky 

Rakentaminen, kone- ja laiteinvestointi sekä 
yritystoiminnan kehittäminen 

33 462,88 € 
 

PYREVÄ 3 
Pappilanpuisto Pyrevä-säätiö 

Puistoon rakennetaan katsomo istuimineen 
ja esiintymislava katetaan. Alue varustetaan 
vesipisteellä, mikä mahdollistaa luistinradan 
rakentamisen sekä lumi- ja jäärakentamisen. 
Sähköistystä ja valaistusta parannetaan ja 
hankitaan äänentoistolaitteet sekä 
linnunpesäkeinu. Rakennelmien ulkoasua 
parannetaan maalaamalla. 
 

15 233,26 € 
 

Kalustoinvestointi 
Peltityö Koivumaat Oy 

Kone- ja laiteinvestointi  3 644,48 € 
 

Toimintakeskuksen lämpöremontti 
Kantojärven kyläyhdistys ry 

Kylätalon lämmitysjärjestelmä uusitaan 
hankkimalla yhdistelmäkattila ja 
rakentamalla polttoainevarasto. 
 

23 862,88 € 
 

Kantomaanpään kyläsalin kalusteet 
Kantomaanpään kyläyhdistys ry 

Hankitaan tietokone ohjelmineen, tulostin, 
videoprojektori sekä kokous- ja juhlatilan 
kalusteet ja keittiön koneet. Tavoitteena on 
saada toimiva kurssi-, kokous- ja seminaari-
tila, jossa on myös toimivat keittiötilat. 
 

6 895,60 € 
 

Kylästä kylhään 
Pellon kunta 

Pellon kunnan vanha kirjastoauto muutetaan 
nuorisobussiksi. Bussi tarjoaa Pellon kylien 
nuorille paikan tavata toisia nuoria ja 
harrastaa yhdessä. Bussi kiertää kyliä ja 
tarjoaa liikkuvan nuorisotilan nuorille, joilla 
ei ole kuljetusta kuntakeskuksen nuoriso-
tiloille. Bussissa on laitteet, joilla voi pelata, 
katsoa videoita ym.   

8 900,00 € 
 



IHKU – Iloa Hyvinvointia ja 
Kulttuuria 
Arpelan Nuorisoseura ry 

Hankkeen tavoitteena on luoda uusia ja 
kehittää nykyisiä toimintoja vastaamaan 
arjen kulttuurisuuden haasteisiin 
osallistamalla kylän eri-ikäiset ihmiset, 
Käytännön toimina kerhot ja työpajat.   
 

17 100,00 € 
 

Mökkimajoituskapasiteetin 
lisääminen 
LeiKon Lahti Avoin yhtiö 

Rakentaminen ja kone- ja laiteinvestointi  83 882,30 € 
 

Maalaistori Victoria 
Team Botnia Oy 

Esiselvityshanke, jolla löydetään keinot 
saada valmiiksi rakennetusta torista elävä 
kohtauspaikka ja myyntitila kylissä 
tuotetuille vihannes-, marja-, leivonnais-, 
kala-, käsityö- ja ohjelmapalvelutuotteille. 
Selvitetään miten rajan nyt huomaamaton 
sijainti keskellä toria saadaan matkailijoiden 
hahmotettavaksi  ja miten yli 500 vuotta 
vietetyt Tornion Markkinat saadaan taas 
kukoistamaan ym. 
 

12 612,00 € 
 

Joukkuepelit kehiin Arpelassa 
Arpelan Palloseura ry 

Hankkeella toteutettavat investoinnit ovat 
jalkapallomaalien, salibandykaukalon laitojen 
ja ruohonleikkurin hankinta. Hankkeen 
avulla edistetään Arpelan alueen ja 
ympäristökylien asukkaiden 
liikuntamahdollisuuksia, sosiaalista 
kanssakäymistä ja alueen viihtyisyyttä. 
Toimiva urheilukenttä ja monipuolinen 
urheiluhalli mahdollistavat erityyppisten 
kuntoilu- ja liikuntatapahtumien 
järjestämisen Arpelassa. 
 

6 376,00 € 
 

Ainiovaaran Jäähallin 
toimintaedellytysten parantaminen 
Ainiovaaran Jäähalli Oy 

Ainiovaaran Jäähalli Oy parantaa hankkeen 
avulla yleisö- ja käyttäjäviihtyvyyttään ja 
siten mahdollistaa tilaisuuksiinsa paremmat 
olosuhteet. Hankkeessa parannetaan 
katsomon, pukuhuoneiden ja juoksuradan 
kuntoa mm. laittamalla katsomon etuosaan 
istuimet sekä pukuhuoneisiin ja 
juoksusuoralle matot.  
Nämä toimet antavat mahdollisuuden 
parantaa ympärivuotista käyttöä ja antavat 
paremmat mahdollisuudet saada lisää 
tilaisuuksia hallille. Hanke edistää 
viihtyvyyttä, vetovoimaisuutta ja sosiaalista 
pääomaa. Jääkiekkoharrastus lisää 
yhteistyötä alueen eri nuorten välillä. 
 

5 489,00 € 
 

Paperivalon uudet elämykset 
Paperivalo Ky 

Kone- ja laiteinvestointi sekä yritystoiminnan 
kehittäminen 
 

15 040,00 € 
 

Karemajat 
Karemajat Oy 

Rakentaminen, kone- ja laiteinvestointi sekä 
yritystoiminnan kehittäminen 
 

43 645,55 € 
 



Täyttä leikkiä Laivakankaalla 
Länsi-Lapin Hevosystävät ry 
 

Alueen huonokuntoista leikkikenttää 
uudistetaan ja laajennetaan, jotta 
lapsiperheet viihtyisivät alueella paremmin 
raveissa ja muissa tapahtumissa. Alueelle 
hankitaan hevosteemainen 
leikkikenttäpuisto.  
Investoinnit lisäävät virkistysmahdollisuuksia 
lähikylien lapsiperheille ja mahdollistavat 
lasten omaehtoista liikkumista ja 
monipuolistavat alueen käyttöä. 
 

12 936,00 € 
 

Laivakangas 2020 
Länsi-Lapin Hevosystävät ry 
 

Hankkeen kohderyhmänä ovat hevostalous-
yrittäjät ja -harrastajat sekä Laivakankaan 
lähikylien asukkaat, alueen matkailuyrittäjät 
sekä tapahtumatuottajat, alueen koulut ja 
oppilaitokset. Välillisenä kohderyhmänä ovat 
alueen kunnat, seutukunta sekä muut viran-
omaiset ja organisaatiot.  
Hankkeen tuloksena käynnistyy 
Laivakankaan alueen pitkäjänteinen 
kehittäminen, joka parantaa sekä seuran 
että hevostalousyrittäjien että harrastajien 
toimintaedellytyksiä. Laivakankaan 
naapurikylät voivat entistä paremmin 
hyödyntää radastoa ja sen lähiliikunnalle 
tarjoamia mahdollisuuksia. 
Laivakankaan tunnettavuus ja sen tarjoamat 
mahdollisuudet niin yritystoimintaan kuin 
harrastamiseen paranevat hankkeen aikana. 
 

18 000,00 € 
 

Jopparin polku 
Pellon kunta 

Esiselvityshanke, jonka tehtävänä on 
joppauksen historian dokumentointi tarinoita 
ja valokuvia keräämällä ja arkistoimalla ne 
sähköiseen muotoon. Hanke kerää tietoja 
jatkohankkeeseen, jossa hyödynnetään 
saatu materiaali dokumenttifilmin ja/tai 
elokuvakäsikirjoituksen tekemiseksi. 
Hankkeella vahvistetaan Tornionlaakson 
asukkaiden identiteettiä ja oman kulttuurin 
ja historian tuntemista sekä parannetaan 
valtakunnan rajat ylittävää yhteistyötä.  
  

17 112,00 € 
 

Raharääseikkö – Pakurikäävän 
viljely 
MTT, Sotkamo 

Yhdeksän Leader-alueen yhteishanke, jonka 
tavoitteena on kehittää pakurikäävän viljely-
menetelmiä käävän laajamittaista tuotantoa 
varten. Lisäksi kehitetään käävän 
laadunvarmistusmenetelmiä ja 
tuotteistetaan kääpä ja rakennetaan 
markkinointiverkostoa.  
 
 
 
 
 

10 160,00 € 
 



Muuttolintujen mukana luontoon 
Outokaira tuottamhan ry 
(Kansainvälinen: Outokaira tuottamhan ry 

Suomesta, Cherhátalja Videkfejlesztesi 
Egyesulet Unkarista ja Peipsi-Alutaguse 

Koostöökoda Virosta) 

Hankkeessa pyritään edistämään lintu- ja 
luontomatkailua sekä kunkin toimintaryhmän 
omalla alueella että yhteistyötä alueiden 
välillä. Yhteistyöllä sekä parannetaan 
toimintaa ottamalla mallia muualta että 
luodaan markkinoita yhteistyö-
toimintaryhmien avulla laajemmallekin 
harrastajajoukolle. Tässä kuvattava hanke 
on syntynyt Unkarilaisen Leader-ryhmän 
Cserhátaljan aloitteesta.  
Outokairan alueella kartoitetaan 
lintuharrastuskohteet mm. tyypilliset 
lintubongauspaikat sekä muut 
luontoretkikohteet sekä laaditaan niistä ja 
matkailijoiden tarvitsemista tukipalveluista 
esittelyt verkkoon. Kylien asukkaiden ja 
yrittäjien tietoisuutta paikallisista 
luontokohteista nostetaan ja edistetään 
verkostoitumista. 
 

94 798,25 € 

Katso kaukaa – näe lähelle 
Outokaira tuottamhan ry 
 

Hanke tulee näyttämään Outokairan 
kehittämisohjelmalla tehtyjä hyviä 
esimerkkejä. Hanke tuo alueella toteutetut 
hyvät toimintamallit näkyville ja helposti 
katsottavaan malliin. Nettiin tehdään 
sivusto, jossa hankkeita esitellään kuvien 
kera. 
 

35 520,00 € 

 


