PERÄPOHJOLAN LEADER JA VIRTAA JOKIVARSILLE -HANKE
KANNUSTAVAT KYLIÄ KEHITTÄMISEEN
Kun haluat painaa kaasua kotikyläsi kehittämisessä,
tutustu alla oleviin tapahtumiin ja ilmoittaudu mukaan!
Toimiiko kotikylälläsi kylätoimijoiden iskuryhmä vai oletko kyläsi ainoa
talkoolainen? Onko sinulla innostusta ja ideoita mutta käsipareja ideoiden
toteuttamiseen vain on liian vähän? Tuntuuko sinusta, että et löydä keinoa, jolla
saisit kaikki mukaan yhteiseen tekemiseen?
Jos edellä mainitut haasteet kuulostavat tutulta, tule mukaan kaikille avoimeen Yhdessä
tehden -valmennukseen, jonka järjestää Peräpohjolan Leader ry:n Virtaa jokivarsillehanke. Valmennuksessa pohditaan yhteisöllisyyden ja verkostoimisen merkitystä,
kartoitetaan yhdessä tekemisen hyviä käytäntöjä kylässä ja kylien välillä. Lisäksi otetaan
haltuun työkaluja yhdessä tekemisen edistämiseksi.
Valmentajana toimii haastavien työ- ja elämäntilanteiden asiantuntija Tarja Taavo.
Hänelle myös yhdessä tekeminen yhdistyksissä ja Lapin kylillä on tuttua! Tutustu Tarjaan
ja hänen Kasvuketju-yrityksensä toimintaan osoitteessa www.kasvuketju.fi.
Valmennuksen tarkempi ohjelma julkaistaan vuoden 2016 lopulla. Valmennus sisältää
kaksi valmennuskertaa ja valmennusten ajat ja paikat ovat seuraavat:
Rovaniemi
Järjestötalo osoitteessa Kansankatu 8
Lauantai 21.1.2017 ja lauantai 11.2.2017 klo: 9-15
Kemi
Majakka ry osoitteessa Pohjoisrantakatu 5
Lauantai 14.1.2017 ja lauantai 4.2.2017 klo: 9-15
Ilmoittautuminen on jo avoinna! Ilmoittautua voi puhelimitse hankeneuvojalle
numeroon
050
442
3181.
Valmennukseen
osallistuvat
valitaan
ilmoittautumisjärjestyksessä ja valmennukseen mukaan mahtuu 30 henkilöä.
Lisätietoja valmennuksesta osoitteessa www.perapohjola.fi/virtaa-jokivarsille.
HOX! Mahdollisuuksien mukaan järjestämme Ranuan suunnasta Rovaniemen
valmennukseen saapuville yhteiskuljetuksen, jotta kaikki kiinnostuneet pääsevät
varmasti mukaan.

TERVETULOA!
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Uppoaako kylätalon lämmittämiseen tuhoton määrä talkoolaisten uurastusta?
Voitaisiinko kotikylän metsiä hyödyntää kylätalon lämmittämiseen tai jopa koko
kylän energiahuollon toteuttamiseen? Haluaisitko säästää energiaa, mutta et
vain tiedä mitä tehdä?
Toteutamme yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa vuoden 2017 aikana
tietoiskuja kylillä. Tietoiskuilla halutaan tuoda kylille uusinta, tutkittua tietoa energia- ja
biotaloudesta. Näistä aiheista puhutaan kyllä paljon, mutta mitä se tarkoittaa ja erityisesti
- mitä se mahdollistaa Lapin kylillä? Tietoiskujen ajat ja paikat julkaistaan kevään 2017
aikana osoitteessa www.perapohjola.fi/virtaa-jokivarsille.
Kutsu hankeneuvoja kylällesi!
Kutsu hankeneuvoja kylällesi, niin käydään yhdessä läpi teidän inspiroivia ideoita ja
välttämättömiä tarpeita ehkä jopa vuosikausia vaivanneita ongelmia. Selvitetään
yhdessä myös kylän rahoitustarpeita ja -mahdollisuuksia. Pohditaan rohkeasti ratkaisuja
ja toimenpiteitä tulevaisuuden suuntaviivoiksi!
Kyläkierros lauantaina 10.6.2017
Kierrämme toiminta-alueen kyliä yhdessä leppoisasti linja-autolla matkustaen lauantaina
10.6.2017 osana Avoimet Kylät -päivää. Tule mukaan linja-automatkalle tai kutsu meidät
tutustumaan avoinna olevaan kylääsi! Lisätietoja hankeneuvojalta ja Lappilaiset Kylät
ry:ltä osoitteesta www.lappilaisetkylat.fi. Avataan yhdessä 100 Lapin kylää ihasteltavaksi
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi! Kyläkierroksen matkaohjelma julkaistaan
kevään 2017 aikana osoitteessa www.perapohjola.fi/virtaa-jokivarsille.
Ruotsin opintomatka syksyllä 2017
Teemme opintomatkan Ruotsin Vuollerimiin syksyllä 2017. Vuollerim on aktiivinen ja
yritteliäs kylä, josta löytyy monenlaista yhdessä tekemisen toimintamallia. Lähdetään
yhdessä hakemaan uusia ideoita, ajatuksia ja yhteistyötahoja naapurista omalle kylälle!
Lisätietoja hankeneuvojalta. Ruotsin opintomatkan matkaohjelma julkaistaan kevään
2017 aikana osoitteessa www.perapohjola.fi/virtaa-jokivarsille.
Kuka pääsee mukaan tapahtumiin ja missä ne järjestetään?
Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja toteutetaan eripuolilla toiminta-aluetta. Osassa
tapahtumia voidaan periä pieni maksu.

Ilmoittaudu mukaan nyt!
Hankeneuvoja Jonna Kokko puh. 050 442 318 shp. jonna.kokko@perapohjola.fi
Mikäli jäit vielä pohtimaan osallistumistasi, seuraa tulevia tapahtumia osoitteessa
www.perapohjola.fi ja pysy mukana mitä kylissä tapahtuu!
Peräpohjolan Leader ry on käynnistänyt Virtaa jokivarsille -hankkeen, jonka toimenpiteillä
kannustetaan ja rohkaistaan Leader-ryhmän alueen kyliä itsenäiseen ja omatoimiseen
kehittämiseen. Tavoitteena on madaltaa kylien asukkaiden kynnystä omien kehittämisideoiden
toteuttamiseksi. Hankkeen toimenpiteinä tarjotaan kylätoimijoille tukea, työkaluja ja
ammattilaisten opastusta kylien kehittämiseen. Hanke toteutetaan vuosien 2015–2018 aikana ja
hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella 2014–2020.
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