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Outokairan kultamaat
Meän kylät yhessä etheenpäin
Elävää elämää tornionlaaksossa
Kierroksia keruutuotantoon i ja ii
Outokairan kylien palvelupisteverkosto
Palveleva maaseutu
Romakkajärven kyläinfopiste
Väylänvartheen hihtamhaan
Tervaskanto - kylien parhaaksi
Otto tukee tulevaisuuden tekijöitä
Elli – elinvoimaa ja luovuutta liikkeelle
Puroista joeksi

• Pekanpään perinne
- ohjelmapalveluinvestoinnit
• Oramaja -orajärven koulun
majoituspalveluinvestoin
• Kylät järvien syleilyssä i ja ii ja kv-hanke
• Maaseudun verkkopalvelut
• Oula - outokairan luonnontuotehanke
• Otto2 - yrityksen perustajan kestävä polku
• Meän perinne
• Yrityshankkeita
• Bittitupa - orajärven kylätalon
mediansiirtolaitte

•
•
•
•
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Raanunetti
Uulanmyllyn pihapiirin rakentaminen
Palovaaran laajakaistahanke
Oramaja turvallisemmaksi
Perinteestä tulevaisuuteen: Joka ei
mennyttä ymmärrä ei ymmärrä
tulevaisuuttakaan
• Äiti korvessa - kylien kehittämishanke
paikallisra
• No mercy -Kittisvaarassa kajahtaa
• Satua ja saippuaa -naisten elinvoima
ja luovuus liikkeellä

Hankekuvaukset

OUTOKAIRAN KULTAMAAT
Outokairan Kultamaat on Outokairan alueella toteutettava KULttuurija TApahtumaMAtkailun kehittämishanke. Hankkeen arvoina ovat
Aitous ja Todenperäisyys.
Kultamaat tukee alueen kulttuuria ilmentävien omaleimaisten matkailun ohjelmapalveluiden syntymistä ja tapahtumien kehittymistä matkailutuotteiksi. Matkailupalveluiden tuottamiseksi ja markkinoimiseksi
tarvittavaa yhteistyötä edistetään verkostoitumalla ja yhteismarkkinoinnilla.

Maksullisen markkinoinnin lisäksi tehdään työtä aktiivisesti tarjoamalla uutis- ja juttuaineistoja tiedotusvälineille eli tiedotusapua
alueen tunnettuisuuden lisäämiseksi. Markkinoinnin kulmakivenä
toimii Internet-puolella www.aavasaksa.com -sivusto.
Hakija: Ylitornion kunta
Hankkeen toteuttamisalue:
Outokaira tuottamhan ry:n toiminta-alue

MEÄN KYLÄT YHESSÄ ETHEENPÄIN
Modernia kylien kehittämistä -kehittämisteemoiksi on valikoitunut:
• kylien matkailun edistäminen
• nuorten asioiden edistäminen
• palveluiden kehittäminen

• hanketoiminnalla
• opintomatkoilta hyviä malleja hakien

Kehittämistä toteutetaan:
• laatimalla kylä- tai kehittämissuunnitelmia
• kouluttautumalla neuvontapalveluilla
• verkottumalla sähköisesti

Hakija: Tornion kaupunki
Hankkeen toteuttamisalue:
Outokaira tuottamhan ry:n toiminta-alue

Yhdessä pohtien ja toimien saadaan kylillä asioita aikaiseksi!

ELÄVÄÄ ELÄMÄÄ
TORNIONLAAKSOSSA

KIERROKSIA KERUUTUOTANTOON I ja II

Hankkeella luodaan Pellon kunnassa myönteistä liikettä alueella
elämisen mahdollisuuksiin. Alueelle pyritään saamaan paluumuuttajia ja etätyöntekijöitä. Järjestetään maaseututapahtuma, missä
eri tahot esittelevät osaamistaan. Luodaan kiinteistöpörssi, jossa
myytävät talot, mökit, ym. ovat esiteltävänä.

Hankkeella kehitetään ja testataan luonnosta kerättäville raakaaineille käytännössä testattuja, dokumentoituja, koneita apunaan
käyttäviä korjuutapoja. Kehitetään myös vastaanottoasemien
verkostoa, kasvatetaan keruumääriä ja toimitaan yhdessä alan
hankkeiden kanssa. Kohderyhmänä nuoret, alalla toimivat osuuskunnat, muut yritykset ja alasta kiinnostuneet.
Yhteishanke Pohjoisimman Lapin Leader ry:n kanssa. Toimintaalueena Salla, Savukoski, Sodankylä, Roi mlk Ounasjokivarsi ja Pello

Hakija: Pellon kunta

Hakija: Lapin 4h-piiri ry

OUTOKAIRAN KYLIEN PALVELUPISTEVERKOSTO
ja OUTOKAIRAN KYLÄTOIMIJAT TIETOYHTEISKUNNAN JÄSENIKSI
Meän kylät yhessä etheenpäin –hankkeessa mukana oleville kylille
luodaan atk-kyläkonttorit ja annetaan atk-koulutusta. Kylien nuoria
koulutetaan siten, että he voivat myöhemmässä vaiheessa toimia ohjaajina kylien palvelupisteissä.

Kylille saadaan kyläkonttoreiden avulla lisäpalveluja toimistotyöhön,
tiedonhakuun, markkinointiin, opiskeluun sekä yhteydenpitoon kylän
ulkopuolelle.
Hakija: Rovaniemen maalaiskunnan kansalaisopisto

PALVELEVA MAASEUTU
Hankkeessa luodaan ”sähköinen markkinapaikka” Rovaniemen maalaiskunnan verkkosivujen yhteyteen. Sivuston kautta löytyvät maalaiskunnan tuotteet ja palvelut ja niiden tuottajat karttasijainteineen.
Halutessaan yrittäjät voivat osallistua ilmaiseen valmennukseen omien
esittelysivujensa päivittämiseksi järjestelmään. Yritysvalmennuksia on
järjestetty heinäkuusta 2003 alkaen ja tavoitteena hankkeessa on
saada maalaiskunnan yritykset esille mahdollisimman kattavasti ja että

sähköinen markkinapaikka toimii ajankohtaisten yrityskohtaisten asioiden
tiedotuskanavana.
Yhteishanke Peräpohjolan Kehitys ry:n kanssa
Hakija: Rovaniemen maalaiskunta
Hakija: Rovaniemen maalaiskunnan kansalaisopisto

ROMAKKAJÄRVEN
KYLÄINFOPISTE

VÄYLÄNVARTHEEN
HIHTAMHAAN

Lampsijärvi-Ylipää kyläyhdistys rakentaa kyläläisille kokoontumispaikaksi, ympärivuotiseksi tapahtumien järjestelypaikaksi, yrittäjien
esittelypaikaksi ja kylän nuorille kesätyöpaikaksi tarkoitetun
kioski-kahvilarakennuksen. Paikka sijaitsee Pello-Rovaniemi tien
varrella, latu- ja kelkkareittien läheisyydessä.

Talvimatkailun kehittäminen Pellon kunnan pohjoisosassa, kuuden
kylän muodostamalla alueelle, jossa entuudestaan on lohimatkailua. Hankkeessa rakennetaan 75 km:n latuverkosto, hankitaan latutamppari, kehitetään alueen talvitapahtumia ja luodaan markkinointivälineet.

Hakija: Lampsijärvi-Ylipään kyläyhdistys

Hakija: Jokivartisten kyläseura ry

TERVASKANTO – KYLIEN PARHAAKSI
Hankkeen tarkoituksena on Songan kylätalon toiminnan tuotteistaminen
palvelemaan kyläläisten sosiaalisia tarpeita, tapahtumien asiakaspalvelua
sekä yritysten, yhteisöjen ja yksittäisten henkilöiden tilaisuuksia ja tuotannollista toimintaa. Tilapalvelua kehitetään monipuolisen kokous- ja asiakaspalvelutilan suuntaan. Kyläläisten virittämää tuotannollista toimintaa

palvellaan mm. saneeraamalla keittiötilat pitopalvelua ja luonnontuotteiden jatkojalostusta varten.
Hakija: Sonka-Napapiirin Kyläyhdistys Ry

OTTO TUKEE TULEVAISUUDEN TEKIJÖITÄ
Otto on mahdollisuus menestykseen silloin, kun sinulla on oma tulevaisuus työn alla ja olet kypsytellyt yritysideaa yritystoiminnan käynnistämiseksi nyt tai tulevaisuudessa. - Yrittäjyyden koulutusohjelma Otto
tarjoaa hyvän ratkaisun.
Otto on yrittämiseen valmentava koulutushanke, jonka tarkoituksena on elinkeinojen ja toimeentulon mahdollisuuksien etsiminen yritystoiminnan kautta Outokaira tuottamhan ry:n toiminta-alueella.
Otto on hanketoteutus, joka etsii aktiivisia ja yksituumaisia ihmisiä valmentavaan koulutukseen ja ohjaa heidät yrittämisen polulla menestymään.

Koulutusryhmiin eri puolille Outokairan toiminta-aluetta voivat tulla
mukaan yrittäjyydestä kiinnostuneet nuoret, yritystoiminnan tai
osuuskuntayritystoiminnan käynnistämistä suunnittelevat henkilöt
sekä työnhakijat.
Hakija: Outokaira tuottamhan ry
Hankkeen toteuttamisalue:
Outokaira tuottamhan ry:n toiminta-alue

ELLI – ELINVOIMAA JA LUOVUUTTA LIIKKEELLE
ELLI-hanke on Tornionjokilaakson naisia kokoava hanke, jonka tavoitteena on saada noin 40 naista koulutuksiin ja avoimiin yleistilaisuuksiin
noin 240 naista toimintaryhmän alueelta. Hanke tavoittelee piiriinsä
työssäkäyviä, kehittymishaluisia ja aktiivisia naisia Torniojokilaaksosta.
Hankkeen tavoitteena on edesauttaa naisten uusia mahdollisuuksia työelämässä ja oman elämän suhteen, mahdollisesti edesauttaa
uusien yritysten perustamista, luoda pohjaa toimivalle naisyhteistyölle uusilla kokeiluilla. Eräänä päätavoitteena on kartoittaa naisosaamiskeskuksen luomista rajalle, Torniojokilaaksoon.
Tavoitteena on saada aktivoitua naisia, nostaa Torniojokilaakson naisia ja heidän osaamistaan esille, ja siten saada vaikuttavuutta koko toiminta-alueeseen. Hankkeen avulla edistetään naisten sijoittumista työelämään, annetaan osaamisresursseja pk-yrityksissä ja omissa yrityksissä
työskenteleville naisille. ELLI- hankkeen avulla kouluttaudutaan ja ylläpidetään työkykyä eri keinoin. ELLI-hanke luo sisaruutta verkostoitumisen, kannustuksen ja yhteisöllisyyden avulla naisten keskuuteen. Hanke
kasvattaa naisten luovuutta ja osaamista, joka lisää mielekkyyttä oman
elämän suhteen. Hanke synnyttää innovaatiota ja mahdollisesti uusia
työpaikkoja, kun lisätään naisten rohkeutta, yritteliäisyyttä ja vastuuta
omata elämästä. Hankkeen toimenpiteitä ovat konsultointi, yritysanalyy-

sit, mentorointi, verkottuminen, yritys- ja ammattiesittelyt, opintomatkat ja tutustumiset erilaisiin organisaatioihin.
Elli-hankkeen innovatiiviset elementit pohjautuvat aktiivisen työvoimapolitiikan kehittämiseen, tavoitteena ehkäistä työttömyyttä ja parantaa työhön pääsyä. Hankkeessa suunnataan naisille koulutusta, jonka
tavoitteena on tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistäminen työmarkkinoilla, jossa opiskelu on osana elinikäistä oppimista. Tällä tavoin taataan
ammattitaitoisen ja koulutetun työvoiman saanti, sekä parannetaan
naisten työelämään osallistumista.
Yleisesti työelämän vaatimukset ovat koventuneet niin miehillä kuin
naisillakin, joilla on useimmiten päävastuu kotitöistä ja perhe-elämän
sujumisesta. On siis aiheellista kantaa huolta naisten jaksamisesta, sillä
kyse on fyysisestä ja henkisestä jaksamisesta; nainen jää usein uupumuksensa kanssa helposti yksin. Kouluttautumisen ja verkostoitumisen
avulla saadaan hyvinvoivia naisia, jotka jaksavat työelämässä paremmin.
Yleensä nainen toimii työpaikan ja perheen ehdoilla ja jos nainen voi
hyvin, voi myös perhe sekä työyhteisö hyvin. Kantavana ajatuksena on
elämänlaadun parantaminen ja työkyvyn ylläpito.
Hakija: Outokaira tuottamhan ry
Hankkeen toteuttamisalue: Outokaira tuottamhan ry:n toiminta-alue

PUROISTA JOEKSI
Outokaira Tuottamhan ry on käynnistänyt hankkeen, joka on koko Lapin
aluetta koskeva yritysten yhteistyöhön perustuvan markkinointimallin
löytäminen. Hanke on esiselvityshanke ja toteutetaan projektina ajalla
1.10.2005–28.2.2006.
Hankkeen tavoitteena on löytää käsityöyrittäjille ja matkamuistoja lahjatavaravalmistajille yhteinen markkinointikonsepti. Selvittää
työllisyydestä ja liikevaihdon kasvusta kiinnostuneet yritykset, sitouttaa
heidät henkisesti ja rahallisesti tulevaan konseptitoteutukseen sekä
suunnitella toteutukseen johtavat jatkotoimenpiteet.
Jatkotoimenpiteitä esiselvityshankkeen jälkeen voivat olla:
• kehittämishankkeen suunnittelu
• kehittämishankkeen hankerahoituksen etsiminen
• toiminnan käynnistäminen ilman hankerahoitusta
• mahdollisen markkinointiyhtiön perustaminen
• todeta, onko jatkohankkeelle tarvetta
Hanketoteutuksen tuloksena syntyy näkemys kasvusta lahjatavara-alan,
käsityö- ja matkamuistovalmistajien yrityksissä sekä verkostotoimintaan
perustuva markkinointiyhteistyön toimintamalli tai jatkosuunnitelma
siitä, miten toimintamallia toteutetaan.
Hankkeen rahoitus toteutetaan kokonaan julkisella rahoituksella,
koska kyseessä on esiselvitys, jonka vaikutukset ulottuvat koko Lapin läänin alueelle. Hanke on Euroopan Unionin aluekehitysrahaston (EAKR),
valtion ja kuntien rahoituksella toteutettava projekti.

Puroista joeksi – lappilaisen lahjatavara-alan PK -yritysten markkinointiyhteistyön esiselvityshanke on päättynyt 31.5. ja selvitystyön
tuloksena on syntynyt raportti, joka on tilattavissa puhelimella numerosta 0400 698 408 tai sähköpostilla juhani.tapio@outokaira.inet.fi.
Hanke on selvityksessään pyrkinyt vakuuttamaan, että käsitellyn
mukainen Markkinointiyhtiö on liiketoimintakonseptinsa mukaisesti
menestyjä. Konseptitoteutus ei ehkä vastaa perinteisesti ajattelevien
käsityöyrittäjien odotuksia kauppaketjusta, sähköistä kauppapaikasta
tai edustajasta, joka myy käsityöyrittäjien lähtökohdista heidän valmistamiaan tuotteita. Sitä vastoin Markkinointiyhtiö on markkinoilta valitsemilleen asiakkaille kokonaisvaltaisen liiketoiminta-konseptin avulla
asiakkaan tarpeeseen ratkaisuja tuottava yhtiö. Se tarjoaa koko arvontuotantoketjulle ansaintamahdollisuuden ja tämä selvitystyö ehdottaa, että yhtiö tulisi perustaa.
Hankeraportissa toivotaan, että selvityksen mukainen markkinointiyhtiö voitaisiin perustaa lähiaikoina käynnistettävän jatkohankkeen
avulla ja jatkohankkeessa tulisi keskittyä siihen, että yhtiön liiketoimintakonsepti on keskeisimpinä sijoituskriteereinä silloin, kun yhtiöön etsitään pääomaa. Lisäksi jatkohankkeen tehtävä olisi löytää liiketoiminnan
rahoituslähteet, takausvakuutuksiin erikoistuneet sellaiset yritykset,
jotka takaavat suomalaisten yritysten rahoitusta ja muita vastuita sekä
vakuuttaa sijoituksiin liittyviä riskejä.

Puroista joeksi
Lappilainen lahjatavara-alan pk-yritysten
Markkinointiyhteistyön esiselvityshanke

PEKANPÄÄN PERINNE - OHJELMAPALVELUINVESTOINNIT
Pekanpään maa- ja kotitalousseura jatkaa Pekanpään historiallisen koulun
käyttöä ohjelmapalveluiden tuotteistamisessa. Koululle tehdään kunnostustöitä siten, että saadaan toimiva keittiö, wc ja kokoontumistilat. Opetta-

jan huoneisto kunnostetaan näyttelytilaksi ja koululle hankitaan tarvittavia
koneita ja laitteita.
Yhteystiedot: Pekanpään Maa- ja Kotitalous seura ry

ORAMAJA - ORAJÄRVEN KOULUN MAJOITUSPALVELUINVESTOINTI
Orajärven koulu Pellon Orajärvellä on siirtynyt kyläyhdistyksen omistukseen v. 2002. Koulu pidetään kyläläisten kokoontumis- ja toimintapaikkana. Tiloissa on kokeiltu pienimuotoisesti mm. matkailutoimintaa. Tällä hankkeella tehdään välttämättömimmät investoinnit, jotta
majoitustoimntaa voidaan jatkaa ja kehittää eteenpäin. Toimenpiteinä
tehdään kiinteistössä pieniä perusparannusinvestointeja sekä paran-

netaan pesutilat ja rakennetaan pyykin- ja vaatteidenkuivatustilat.
Lisäksi hankitaan majoitustiloihin sisustustarvikkeita.
Hakija: Orajärven Kyläseura ry
Orajärventie 24 B
95750 ORAJÄRVI

KYLÄT JÄRVIEN SYLEILYSSÄ I JA II ja kv-hanke
Kylät Järvien syleilyssä -hanke jakaantuu I ja II osioon sekä uusimpana kansainväliseen kylämarkkinointiosioon. Hankkeen kohderyhmänä ja yhteistyöosapuolina ovat Outokaira tuottamhan ry:n alueen kylien yrittäjät, kylätoimikunnat ja yhdistykset sekä vapaa-ajan asukkaat.
Hankkeen tavoitteena on verkostoida alueen asukas, vapaa-ajan
asukas ja yritys- sekä kylätoiminta toimimaan yhdessä alueen palveluiden kehittämiseksi ja alueen tunnettuisuuden edistämiseksi kansainvälisenä kylämatkailukohteena. Lisäksi tavoitteena on etsiä alueelle
uusia kohde- ja käyttäjäryhmiä sekä kehittää ympärivuotisia tapahtumia.
Laajana yleisenä tavoitteena on alueen kylien elinvoimaisuuden kohottaminen ja aktiivinen kylien kehittämistoiminta sekä seutukunnan vapaaajan asutuksen strategian laatiminen.

Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet ovat:
1) Kylämatkailun kehittämiseen
liittyvän markkinointisuunnitelman laatiminen
2) Mökkistrategian laatiminen
3) Kylämatkailun tuotteistaminen ja
4) Tapahtumien kehittäminen kylissä.
Hankkeessa on nyt mahdollista osallistua nettipohjaiseen mökkivarausjärjestelmään.
Kohdealue: Koko Outokairan alue
Hakija: Pellon kunta

MAASEUDUN VERKKOPALVELUT
Aikaisemmassa ”Palveleva maaseutu” -hankkeessa, joka toteutettiin kahtena toimintaryhmähankkeena (Rovaniemen maalaiskunnan alueella),
valmennettiin maaseutuyrittäjiä verkkoon kirjoittamiseen ja parannettiin
yritysten näkyvyyttä Internetissä omilla nettisivuilla ja lisäämällä kunnan
julkaisujärjestelmään liitetty oma sivusto, sähköinen markkinapaikka.
Maaseutuyrittäjillä on edelleen tarpeita kehittää verkkopalveluitaan. Tämä tehdään Maaseudun verkkopalvelut -hankkeella, joka
kohdistuu Rovaniemen ja Ranuan kuntiin. Keskeisenä tavoitteena
on tuoda Rovaseudun maaseutupalvelut ja -tuotteet selkeästi esille
seudulliseen portaaliin (www.rovaniemi.fi):tuotekortteja tuotetaan

n. 150, sähköistä markkinapaikkaa uudistetaan ja laajennetaan erityisesti Ranuan osalta, testataan maaseutuyritysten mahdollisuuksia
hyödyntää mobiiliteknologiaa tuotteidensa ja palvelujensa markkinoinnissa ja myynnissä.
Hankkeessa valmistetaan myös seudulliseen karttakäyttöliittymään
kytkeytyvä palvelu maaseudulla sijaitsevien lomamökkien vuokrausta
verten sekä palvelu kyläyhdistyksille ja muille maaseudun järjestöille ja
yhteisötoimijoille, jossa ne voivat tiedottaa ja esitellä toimintaansa.
Hakija:Rovaniemien kaupunki

OULA - OUTOKAIRAN LUONNONTUOTEHANKE
Toiminta-alue:
Hankkeen toiminta tapahtuu Outokaira tuottamhan ry:n toimintaalueella. Kohderyhmänä ovat alueen asukkaat ja luonnontuotealan
yrittäjät, muut toimijat ja kyläyhteisöt.
Hankkeen rahoitus:
Hankkeen resurssit toiminta-ajalle ovat yhteensä 205 000 €. Hankkeen
on rahoittanut Lapin TE-keskuksen maaseutuosasto. Hankkeen rahoituksesta 90 % on julkista, sisältäen Euroopan maatalouden ohjaus- ja
tukirahaston, maa- ja metsätalousministeriön sekä alueen kuntien
panokset. Yksityisellä rahoituksella katetaan 10 % joista puolet on
mahdollista suorittaa luontaissuoritteilla esim. hankkeen käyttöön
luovutetuilla tuotantopanoksilla ja ammattityöllä.
Hankkeen kuvaus:
Tavoitteena on kehittää alueelle toimiva luonnontuotteiden keräilyverkosto kuivaus- ja ostoasemineen teollisuuden ja pienyrittäjien tarpeeseen, sekä lisätä luonnonkasvien viljelyä. Tavoitteena on myös

lisätä luonnon raaka-aineiden jalostusastetta, saada uusia luonnontuotealan yrittäjiä, kehittää alan yrittäjien toimintaa sekä tehostaa
yritysten ja toimijoiden toimintaa sopimuspohjaista verkostoitumista
edistämällä. Hankkeessa koulutetaan uusia keräilijäryhmiä, sekä kehitetään kymppitoiminnan avulla niin kuivaus- kuin ostoasematoimintaa
kehittämällä ryhmien itsetoimivuutta.
Yritystoimintaa edistetään poimijasta jalostajaksi koulutuksilla,
poimijoiden ja yrittäjien verkostoitumisella sekä ohjaamalla yritystoimintaa suunnittelevia yrittäjyyteen liittyviin koulutuksiin ja hankkeisiin. Hanke linkittää yrittäjät, keruuverkoston sekä viljelijät luonnonkasvien raaka-aineiden ostajiin yhdessä Lapin muiden hankkeiden ja
toimijoiden kanssa. Tuloksena odotetaan verkostotoiminnan kautta
tulevaa tuotannon ja markkinoinnin tehostumista, sekä alan kiinnostavuuden lisääntymistä työllistymiskeinona.
Hankkeen toteutusalue: Koko Outokairan alue
Hakija: Tornion kaupunki

OTTO2 - YRITYKSEN PERUSTAJAN KESTÄVÄ POLKU
Otto2 -hanke on yrittämiseen valmentava hanke, jonka tarkoituksena
on elinkeinojen ja toimeentulon mahdollisuuksien etsiminen yritystoiminnan kautta Outokairan alueella. Hankkeessa edetään etsimällä
yhdessä eri tahojen kanssa yrittäjyydestä kiinnostuneita ihmisiä. Heille
tarjotaan toimintamallia jossa, ohjaavan opastavan ja konsultoivan koulutusmallin avulla yrittäjäksi ryhtyvälle annetaan yrittämisen valmiudet.
Otto2 -hankkeen työkalupakkiin kuuluu yrittäjäkoulutukset, osuuskuntakoulutukset, neuvontatyö, konsultointi, ohjaus ja opastus. Työkalupakin avulla tarjotaan kaikille koulutusryhmille sille parhaiten sopiva

MEÄN PERINNE
Meän perinne jatkaa Pekanpään ohjelmapalveluiden kehittämistä.
Hanke on rahoitettu Lapin lääninhallituksen EAKR-rahastosta.
Hankkeella hankitaan ohjelmapalveluiden toteuttamista ja
kokousten pitämisen mahdollistamiseksi erilaisia nykyaikaisia kokousja esityslaitteita. Hankkeella myös tehdään dvd-esitykset perinnetöistä. Näin ohjelmapalveluiden tuottamisessa ei tarvitse aina olla
suurta joukkoa esiintyjiä mukana.
Yhteystiedot:
Pekanpään Maa- ja Kotitalous seura ry
Korventie 26, 95615 PEKANPÄÄ

YRITYSHANKKEITA
Onneksi on Outokaira -kehittämisohjelmasta on ollut mahdollista
hakea yritysten investointihankkeita. Hankkeita on myönnetty niin
maaseutuyrityksille, maaseutuyritysten kanssa ketjussa toimiville yrityksille kuin yritysosaston rahoittamille yrityksille. Tärkeää on ollut,
että hanke toteuttaa Outokairan kehittämisohjelmaa.

RAANUNETTI
Kootaan tietopankki alueen puolinukkaraanuista, kansallispuvuista
ja niiden valmistajista. Tiedot viedään www.taitolappi.fi -sivustolle.
Hankkeessa kehitetään myös myytävät tarvikepaketit.
Yhteystiedot:
Lapin käsi- ja taideteollisuus ry
Pekankatu 3, 96200 ROVANIEMI

koulutuspaletti toimivan liiketoimintasuunnitelman rakentamiseksi.
Samoin yksittäisille yrittäjiksi ryhtyville henkilöille tarjotaan yksilöllinen
yhdessä sovittu etenemismalli.
Mukaan kutsutaan myös sellaiset yritystoiminnan aloittaneet yrittäjät, jotka tuntevat tarvetta saada liiketoimintasuunnitelmansa täsmentämiseen apua ja tukea yritystoiminnan alussa. Lisäksi alkavan yrityksen
kanssa etsitään taloudellisten kysymysten tueksi rahoituskanavat ja
yritystä tuetaan perustamistoimenpiteissä.

BITTITUPA - ORAJÄRVEN
KYLÄTALON MEDIANSIIRTOLAITTE
Orajärven kylätaloa on kunnostettu matkailulliseen käyttöön kahdella eri hankkeella. Nyt talon varustetasoa nostetaan hankkimalla
Lapin lääninhallituksen rahoittamalla EAKR-rahoituksella erilaisia mediansiirtolaitteita. Talo voi näin palvella entistä paremmin
matkailukäytössä, esiintymiskäytössä ja kokoustiloina.
Yhteystiedot:
Orajärven kyläseura ry
Orajäeventie 24 B, 95750 ORAJÄRVI

Yrityshankkeita on /on ollut seuraavia:
Lapintaikaa tuotteiksi; Hennylän hevoset; Napapiirin Perinnekartano;
Älä ole luuseri, ole kovaluu; Kansainvälisiä ratsastussafareja Tornionjoen maisemissa; Poroperinnematkailutila Jutakka/Poro-Pekan Pirtti;
Koijukuksalta koijukuksia; Saneerausurakointi K. Heikkilä; Innovoimala
Oy; Myllyn Pirtti; Fysio Farm Paula Kiuru; Pessalompolon teurastamo ja
leikkaamo; Väylänvarren monialapalvelun monipuolistaminen; Aavasaksan Sentteri Oy; Westribe Oy sekä Lumipirtti -hanke

UULANMYLLYN PIHAPIIRIN
RAKENTAMINEN
Uulanmyllyn pihapiiriin Sinettään rakennetaan myllypirtti ja tallirakennus, jotta pihakokonaisuudesta saadaan perinnehistoriallisesti
arvokas matkailua ja kylän elinkeinotoimintaa aktivoiva toiminnallinen kokonaisuus. Kohteesta tulee ympärivuotinen turistien käyntikohde, tapahtumien pitopaikka sekä kokonaisuuteen sopivaan käsityötuotantoon ja kahvilatoimimintaan soveltuva paikka.
Yhteystiedot:
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto
Hallituskatu 26, 96100 ROVANIEMI

PALOVAARAN
LAAJAKAISTAHANKE

ORAMAJA
TURVALLISEMMAKSI

Tornion kaupungin viimeisen kylän laajakaistan rakentaminen.

Orajärven kyläseuran kylätaloa - Oramajaa on kunnostettu Oramaja
hankkeella matkailukäyttöön. Turvallisuusmääräykset ovat kuitenkin tiukentuneet niin, että turvallisuusseikkojen saattamiseksi lain
vaatimalle tasolle tulee tehdä lisäinvestointeja.

Yhteystiedot: Tornion kaupunki

Yhteystiedot: Orajärven kyläseura
Orajärventie 24 B, 95750 ORAJÄRVI

PERINTEESTÄ TULEVAISUUTEEN:
Joka ei mennyttä ymmärrä ei ymmärrä tulevaisuuttakaan
Perinteestä tulevaisuuteen: Joka ei mennyttä ymmärrä ei ymmärrä tulevaisuuttakaan on Lapin lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke. Hankkeessa kerätään perinnetietoutta, jota hyödynnetään matkailun ohjelma-

ÄITI KORVESSA – KYLIEN
KEHITTÄMISHANKE
PAIKALLISRADIOON
Uusi paikallisradio lähtee kylien tarpeista käsin ja verkottaa kylät
kaupunkikeskukseen. Hankkeen tavoitteena on informaation kulku
maaseudulta keskuksiin ja päättäjille ja takaisin.
Yhteystiedot: Lapin Klubi ry,

palveluissa ja perinnekirjojen tekemisessä. Hankkeessa järjestetään
perinnetaitokursseja, joiden suorittamisesta annetaan ”näyttökoe”.
Hankkeen yhteystiedot: Meän ruusu ja mustikkakruunu ry

NO MERCY – KITTISVAARASSA
KAJAHTAA
No Mercy - ei armoa- Kittisvaarassa kajahtaa hankkeessa luodaan
kansainväliseen tapahtumamatkailuun edellytyksiä rakentamalla
moottoriurheilurataa entistä paremmaksi. Hankkeella rakennetaa
ravintola/wc rakennus sekä motocross- ja snowkrossradat.
Hankkeen yhteystiedot: Pellon moottorikerho ry,
PL 50, 95701 PELLO

SATUA JA SAIPPUAA – NAISTEN
ELINVOIMA JA LUOVUUS LIIKKEELLÄ
Outokairan Satua ja saippuaa -naisten elinvoima ja luovuus liikkeellä
- hanke jatkoi Elli - elinvoimaa ja luovuutta liikkeelle -hankkeessa saatuja hyviä kokemuksia. Satua ja saippuaa hankkeeseen pystyi tulemaan
mukaan koko hankkeen ajan.
Hankkeen tavoitteena oli naisyritysten perustaminen Outokairan
alueelle madaltaen kynnystä yritystoiminnan aloittamiselle eri toimenpi-

teillä. Projektissa autettiin yrittäjyyttä suunnittelevaa selvittämään itselleen omat yrittäjäominaisuutensa ja liikeideansa kannattavuus, huomioden oma osamainen, markkinat, kannattavuus ja muut liiketoimintaan
vaikuttavat asiat.
Hankkeen toimintamalli todettiin onnistuneeksi, sillä jo hankkeen
aikana syntyi kahdeksan uutta naisyritystä.

