YHTEYSTIEDOT & LISÄTIETOLINKIT
Alle on koottu hyödyllisiä lisätietolinkkejä sekä loppuun asiantuntijoidemme yhteystiedot.
LISÄTIETOA

•

Lapin keino: www.lapinkeino.fi, somekanavat: Facebook, Twitter, Instagram ja Youtubekanava lapinkeino-nimellä.

Lapin keino on Leadereiden ja ELY-keskuksen yhteinen viestintähanke, joka tekee lappilaisen
maaseudun arkea ja paikallisten ihmisten tekoja näkyväksi. Ota yhteyttä: johanna.asiala@outokaira.fi,
040 1960 607.

•

Valtakunnallinen viestintä: www.maaseutu.fi,
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto, www.maaseutu.fi/elpymisvarat

Tietoa maaseutuohjelman toteutuksesta ympäri Suomen sekä ajankohtaisia uutisia mm. tulevista
hauista ja tapahtumista. Juttuja julkaistaan säännöllisesti myös Lapista! Elpymisvarat-sivulla
julkaistaan tietoa aukeavista elpymisrahoitusten hauista.

•

Lapin ELY-keskuksen uutiskirje hanketoteuttajille - tilauslinkki

Ajankohtaista tietoa maaseuturahaston hankerahoituksesta hanketoteuttajille sekä hankkeita
tulevaisuudessa hakeville tahoille. Kannattaa tilata uutiskirje! Ps. Lapin keinon etusivun oikeasta
sivupalkista löytyy myös viimeisimmät uutiskirjeet suoralla linkillä, kannattaa käydä selailemassa.
•

Lapin ELY-keskuksen maaseudun kehittämisen sivut

Valitse alhaalta valikosta ELY-keskusalueeksi Lappi, niin saat lisätietoa Lapin alueelta. Lisäksi sivuilta
löytyy runsaasti lisätietolinkkejä mm. vanhojen infotilaisuuksien tallenteisiin.

•

Lapin keinon sähköinen lehti vuodelta 2020

Lehti julkaistiin toukokuussa 2020. Lehti sisältää hanketarinoita ympäri Lapin. Uusi lehti julkaistaan
keväällä 2022. Painetun lehden saa pyydettäessä Lapin keinolta tai omalta Leader-ryhmältä.

•

Hanketoimijan käsikirja

Lisätietoa hankkeen hakijoille helposti selailtavan opaskirjan muodossa.

•

Ruokaviraston hankerekisteri

Kaikki ohjelmakaudella 2014–2021 rahoitetut maaseuturahaston hankkeet julkisine kuvauksineen ja

kokonaisrahoituksineen.

•

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma maaseutu.fi-sivustolla

•

Lapin Leader-ryhmien kotisivut:

Kaikki hankerahoittamisen käytännön ehdoista ja paljon muuta ajankohtaista ja tärkeää tietoa!
Kaikilta ryhmiltä löytyvät omat Facebook-sivut, joiltakin myös Instagram ja Twitter.
o
o
o
o
o

Koillismaan Leader ry: www.koillismaanleader.fi
Leader Pohjoisin Lappi ry: www.pohjoisinlappi.fi
Leader Tunturi-Lappi ry: www.leadertunturilappi.fi
Outokaira tuottamhan ry: www.outokaira.fi
Peräpohjolan Leader ry: www.perapohjola.fi

YHTEYSTIEDOT
Lapin ELY-keskus:
Hannu Linjakumpu, Maaseutu ja energia -yksikön päällikkö, +358 295 037 083,
hannu.linjakumpu@ely-keskus.fi
Anne Ristioja, ryhmäpäällikkö, +358 295 037 118, anne.ristioja@ely-keskus.fi
Pekka Niemelä, rakennusasiantuntija, +358 295 037 116, pekka.niemela@ely-keskus.fi
Heikki Moilanen, rahoitusasiantuntija (yrityshankkeet), +358 295 037 092, heikki.moilanen@elykeskus.fi
Mikko Niemelä, rahoitusasiantuntija (yrityshankkeet), +358 295 037 350, mikko.niemela@elykeskus.fi
Salla Saariniemi, suunnittelija (viestintä), +358 295 037 307, salla.saariniemi@ely-keskus.fi
Anna-Kaisa Teurajärvi, rahoitusasiantuntija (kehittämishankkeet), +358 295 037 135, annakaisa.teurajarvi@ely-keskus.fi
Tanja Ylitalo, rahoitusasiantuntija (kehittämishankkeet), +358 295 037 151, tanja.ylitalo@elykeskus.fi

Lapin Leader-ryhmät:
Koillismaan Leader ry: toiminnanjohtaja Pirjo Jaakkonen, +358 400 126 778,
pirjo.jaakkonen@koillismaanleader.fi
Leader Pohjoisin Lappi ry: toiminnanjohtaja Henna Kontsas, +358 40 760 4108, henna.kontsas@pll.fi
Leader Tunturi-Lappi ry: toiminnanjohtaja Ella-Noora Polvi, +358 40 5790 639. ella-

noora.polvi@tunturileader.fi
Outokaira tuottamhan ry: toiminnanjohtaja Anne Anttila, +358 400 161 034,
anne.anttila@outokaira.fi
Peräpohjolan Leader ry: toiminnanjohtaja Juha Kutuniva, +358 40 544 1164,
juha.kutuniva@perapohjola.fi

