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OUTOKAIRAN UUTISKIRJE    28.1.2016 
 
 
 
Outokaira on käynnistänyt viime kesänä hankehakemusten vastaanoton. Hallitus on käsitellyt 
hakemuksia jo kolmessa kokouksessaan viime syksystä lähtien. ELY -keskukselta tulemme saamaan 
ensimmäiset rahoituspäätökset ihan lähiaikoina, sillä yrityshankkeiden ja kehittämishankkeiden 
päätöksenteko on nyt alkanut. Sähköinen HYRRÄ -järjestelmä on takkuillut käytössä, joten virallisten 
rahoituspäätösten saaminen on sen vuoksi viivästynyt. Takkuilu on vaikuttanut myös siihen, ettemme 
oikein voi luottaa järjestelmän toimivuuteen. Mutta eteenpäin mennään koko ajan ja hakijat ovat 
tehneet sähköisiä hakemuksia jo mukavan määrän. Lisää toki otamme mielellämme vastaan! 
 
KAHEN PUOLEN VÄYLÄÄ 
 
 
Outokaira on käynnistänyt joulukuussa Kahen puolen Väylää – hankkeen. Hankkeen tavoitteena on 
synnyttää toimintamalli, joka käynnistää monirahastoisen matkailutoimialan yhteistyön 
Tornionjokilaaksossa kolmen Leader-ryhmän alueella. Alueet ovat Outokaira tuottamhan ry, 
Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry ja Ruotsin puolen Leader-ryhmä Tornedalen 2020. 
 
Kahen puolen Väylää -hankkeessa selvitetään pitkäkestoisen hanketyön mahdollisuudet kehittää 
kahden valtakunnan rajalla olevasta alueesta tulevaisuuden kylä- ja kulttuurimatkailukohde 
täydentämään muiden matkailualueiden tarjontaa. Tavoitteena on hyödyntää alueen omaleimaisuutta 
ja vahvaa kulttuuriperintöä, kehittää kulttuuri- ja luontomatkailupalveluita sekä tuoda niitä helposti 
saataville. Samalla vahvistetaan yhteistyötä sekä Outokairan alueen sisällä että kolmen 
Tornionjokivarren Leader –alueen kesken.  
 
Hankkeessa edistetään uusien kansainvälisten hankkeiden syntymistä, etsitään yhteistyökumppaneita, 
kehitetään matkailuun liittyvää hanketoimintaa sekä parannetaan kolmen Leader- alueen 
kumppanuutta. Alueiden Leader toimijat tutustuvat toisiinsa ja aloittavat tiiviimmän yhteistyön sekä 
matkailutoimialaan liittyvät kylät tutustuvat ja ottavat oppia toisistaan Leader-ryhmien rajat ylittäen. 
Hankkeessa syntyy ainakin kaksi Outokairan alueen kansainvälistä hankeaihiota ja koko alueen 
yhteinen Interreg hankeaihio. Hanke edistää myös muiden matkailuun liittyvien hankkeiden syntymistä 
Outokairan alueelle. 
 
 
TEEMAHANKKEET 
 
Outokairan matkailun kehittämiseen ajatuksella ”Meän arki on matkailijan juhlaa” olemme 
käynnistämässä kahta teemahanketta: Meän kimpsut ja kampsut sekä Meän taijot ja porinat. 
Teemahankkeet mahdollistavat pienten hankkeiden tekemisen yhdistyksemme hakeman teeman alla. 
Käynnistämme teemahankkeen sekä investointeihin että kehittämisiin. Hakijoina voivat olla järjestöt 
(yleishyödylliset yhteisöt) ja julkisoikeudelliset yhteisöt (kunnat, oppilaitokset, elinkeinoyhtiöt jne.). 
Käytännön toimiin teemahankkeesta haettavat toimenpiteet pääsevät arviolta aikaisintaan kesällä, 
silloinkin vielä omalla riskillä. Teemahankkeen toimenpiteeksi hakeudutaan paperihakemuksella ja 
tulemme tiedottamaan asiasta laajasti niin lehdissä kuin sähköisesti. Tulemme kiertämään alueella 
tiedotustilaisuuksissa, joissa käymme läpi myös yhteiseen matkailuhankkeeseen liittyviä asioita. 
 
Meän kimpsut ja kampsut on yleishyödyllisten, matkailua palvelevien investointien teemahanke. 
Teemasta haettavien toimenpiteiden tulee olla kustannusarvioltaan 1 000 - 10 000 euroa ja Leader -
tuki on 60%. Yksityisessä rahoituksessa voi olla rahaa, vastikkeetonta työtä, molempia tai vain 
jompaakumpaa.  
 



   
                                                                                                                                                                                 1/2 

 
Outokaira 
tuottamhan 

Kenttätie 1  
95700 PELLO 
www.outokaira.fi 

p. 0400 161034 
p. 0400 746069  

 

Meän taijot ja porinat on yleishyödyllisten kehittämisien teemahanke. Toimenpiteiden tulee olla 
1 000-10 000 euron suuruisia ja Leader -tuki on 80%. Yksityisessä rahoituksessa voi olla rahaa, 
vastikkeetonta työtä, molempia tai vain jompaakumpaa. 
 
LAPIN LEADERIT YHTEISTYÖSSÄ 

Maaseuturahaston rahoittamana käynnistyy alkuvuodesta Lapin Leadereiden kolme yhteistä hanketta. 

Hankkeet ovat jatkoa Outokairan toteuttaman Paikallisen kehittämisen vahvistaminen -hankkeelle, joka 

avasi Lapin Leadereiden systemaattisen yhteistyön.  

Hankkeet ovat: 

1. Nuorten, oppilaitosten ja yritysten yhteistyöhön tähtäävä #proLappi. Projektipäällikkönä on 

aloittanut Hilma Heikkinen Pohjoisimman Lapin Leaderissä. 

2. Kyläverkkojen aktivointiin tähtäävä Kuitua Pohjoiseen -kyläverkkojen tiedotushanke, jonka 

toteuttaa Kyläkulttuuria tuntureitten maassa. 

3. Maaseututiedottamisen hanke on Lapin keino, jonka vetäjän rekrytointi on meneillään. 

Hankkeesta vastaa Peräpohjolan Leader. 

 

LISÄTIETOJA: 

Toiminnanjohtaja Toimistosihteeri 

Anne Anttila   Hilkka Konttaniemi 

Kenttätie 1, 95700 PELLO  Kenttätie 1, 95700 PELLO 

puh:  0400 161 034  puh: 0400 746 069 

anne.anttila@outokaira.fi  hilkka.konttaniemi@outokaira.fi 

 

KV-koordinaattori  Matkailukoordinaattori 
 
Päivi Kuvaja   Anu Kumpuniemi 
Kenttätie 1, 95700 PELLO  Hallituskatu 9, 95400 TORNIO 
puh: 040 1532342  puh: 040 1285511 
paivi.kuvaja@outokaira.fi  anu.kumpuniemi@outokaira.fi 
 

Tutustu sivuihimme. Siellä on esitelty kymmenittäin viime ohjelmakauden hankkeita valokuvien avulla! 

www.outokaira.fi 
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