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AlkusanatKolarin kunta on nähnyt luonnontuotealan merkityksen jo parikymmentä 
vuotta sitten aloittaessaan alan kehittämisen alueella. Sen seurauksena 
aluelle syntyikin todellisia laadun tekijöitä. Vuosituhannen vaihteessa 
kotimaisista villiyrteistä ja superfoodista ei puhunut vielä kukaan, mutta 
sinnikkäät yrittäjät uskoivat asiaansa ja raivasivat luonnontuotteiden tietä 
ihmisten tietoisuuteen. 

Aika on nyt toinen. Hyvinvointi, terveys ja itsestä huolehtiminen on kasvava 
suuntaus, joka näkyy pienimmänkin lähikaupan tuotevalikoimassa. Lisäksi 
huoli ilmastosta ja ympäristöstä pakottaa jokaisen pohtimaan kulutustottu-
muksiaan henkilökohtaisella tasolla. Jokaisella valinnalla on merkitystä 
isossa mittakaavassa. 

Luonnontuote- ja lähiruoka-alalta odotetaan edelläkävijän roolia muuttu-
vassa kulutuskulttuurissa. Alati kasvava joukko tavallisia ihmisiä haluaa 
valita oikein: ekologisesti ja terveellisesti. Tekijöiltä kysytään jälleen uskoa 
asiaansa sekä sinnikkyyttä toteuttaa alaa kestävyydestä tinkimättä. Tarvitaan
rohkeaa ja raikasta ajattelua sekä jatkuvaa uudistumiskykyä keskellä muut-
tuvaa kulutuskulttuuria. Yrityksen kasvu ei tarkoita ainoastaan tuotannon ja 
myynnin kasvamista, vaan se tarkoittaa myös kykyä luoda nahkansa aina 
uudestaan, tehdä asiat vielä paremmin ja pysyä muutoksen etujoukoissa.
 
Kehittämistyön pohjimmainen tarkoitus on mahdollistaa uusia asioita; 
luonnontuotealalla uutta yrittäjyyttä, työtä, elinkeinon ja alueen elinvoimai-
suuden kasvua. Ihmisellä on taipumus kasvaa ja kehittyä yhdessä muiden 
kanssa. Niinpä kehittämistyön tavoitteena on luoda toimintaympäristöjä, 
joissa saman alan ympärillä toimivat ihmiset, yritykset ja asiantuntijat voivat 
kohdata ja kehittyä yhdessä. Elävä toimintaympäristö mahdollistaa jatku-
vasti kasvavan, kehittyvän ja uudistuvan - orgaanisen yrittäjyyden. 

Eveliina Niva
Projektipäällikkö
Valoisten kesäöiden ja keskiyönauringon kasvattamaa Sinulle - 
liiketoimintamallin konseptointi

ArvotTunturi-Lapin luonnontuote- ja lähiruoka-alan kehittämisen taustalla on
lähtökohtaisesti ja läpileikkaavasti kestävä kehitys eri näkökulmineen.
Ekologinen kestävyys tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden ja ekosystee-
min toimivuuden säilyttämistä ja elvyttämistä. Sosiokulttuuriset ulottuvuu-
det tarkoittavat mm. paikallisten arvojen, elämäntavan ja identiteetin
huomioimista ja vahvistamista. Myös inhimillinen hyvinvointi, työturvalli-
suus ja eettisyys kuuluvat sosiokulttuurisesti kestävään toimintatapaan.
Ekologisesti ja sosiokulttuurisesti kestävä toiminta edesauttaa taloudel-
lisen kestävyyden saavuttamista ja luo hyvinvointia ansaintaketjun joka-
selle portaalle.



Raaka-aine

Luonnonmarjat

Elämme maailmanlaajuisesti uniikkien resurssien äärellä
Tunturi-Lapissa hengitetään maailman puhtainta ilmaa. Lähettyvillä ei
toistaiseksi ole sellaisia päästölähteitä, joiden raskasmetallipäästöillä olisi
merkittäviä vaikutuksia ympäristön tilaan tai ihmisen terveyteen. Kasvinsuo-
jeluaineita käytetään vähiten koko Euroopassa.

Tunturi-Lapin ympärillä on 9 miljoonaa hehtaaria luomulaatuista metsää,
siis 99,9 % Lapin metsäpinta-alasta. Talousvesi pumpataan puhtaista
pohjavesistä, paikoin jopa suoraan lähteistä. Esimerkiksi Kolarin kunnassa
talousveteen ei lisätä mitään, eikä myöskään puhdisteta pois. Kylvemme
lähdevedessä. Eräreissuilla juomapullot täytetään virtaavissa tunturipurois-
sa, toki omalla vastuulla.

Lisäksi on Lapin ainutlaatuinen valo, joka muuttuu radikaalisti vuodenajasta
toiseen, keskiyön auringosta kaamokseen. Kasvukausi on lyhyt, nopea ja
valoisa. Jatkuvan valohoidon ansiosta kasveihin kehittyy etelän lajitovereita
suuremmat pitoisuudet aromeja ja erilaisia vaikuteaineita mm. antioksi-
dantteja, joilla on ihmiselle terveellisiä vaikutuksia. Samoja lajeja ei löydy
välttämättä muiden mantereiden pohjoisosien yöttömästä yöstä, sillä sieltä
puuttuu lämmittävä golf-virta.

Syötävien luonnonmarjojen kokonaissato Suomessa on vuosittain yli 500
miljoonaa kiloa. Satoisimmat ja tärkeimmät luonnonmarjamme ovat
puolukka, mustikka, lakka ja variksenmarja. Näiden lisäksi kerätään pieniä
määriä juolukkaa, pihlajanmarjaa, karpaloa, vadelmaa, mesimarjaa, tyrniä
ja ahomansikkaa.

Keskinkertaisena satovuonna marjoja poimitaan Suomen metsistä noin 50
milj. kiloa. Kokonaismäärästä noin yksi neljäsosa on kaupallista poimintaan.
Kokonaissatomäärästä voidaan kestävästi poimia korkeintaan 20 %, jota
voidaan pitää kaupallisen metsämarja-alan reunaehtona.

Luonnon hyötykasvit

Lähiruoka

Luonnonsienet

Suomessa kasvaa luonnonvaraisesti noin 30 elintarvikekäyttöön soveltuvaa 
villiyrttiä ja lisäksi joitakin kymmeniä kasveja kosmetiikka- ja ravinto-
lisäkäyttöön. Luonnonyrttisatoja ei seurata tai tilastoida kuten marjasato-
ja. Kysyntää kyllä olisi, mutta keruutoiminnan kehittämisessä ja tuotan-
toketjuissa on vielä tekemistä. Monet hyödynnettävät luonnonyrtit viihtyvät
asutusten ja viljelysmaiden läheisyydessä ja joutomailla. Yrttien keruuseen
sovelletaan jokamiehenoikeuksia, jotka rajoittavat pelloilta ja pihapiireistä
poimimista. Erikoisluonnontuotteisiin, kuten lehtiin, puuainekseen, pih-
kaan ja pakuriin sekä laajaan kaupalliseen poimintaan tarvitaan lupa maan-
omistajalta. Hankkeen yhtenä aloitteena on suunniteltu potentiaalisten 
yrttikeruumaastojen kartoittamista ja yhteistyötä maanomistajien kanssa.

Suomessa on satoja syötäväksi kelpaavia metsäsieniä, joista reilu 20 kuuluu
suositeltaviin kauppasieniin. Näistä suosikit ovat herkkutatti, keltavahvero
eli kanttarelli ja haaparousku. Kauppasienillä tarkoitetaan myyntiin
kelpaavia sieniä, joiden itiöemissä on helposti opittavat, selkeät perustun-
tomerkit. Niiden kokonaissadoksi on arvioitu vuosittain 350-1000 milj. kiloa,
josta otetaan vuosittain talteen vain 1 - 2 prosenttia. Näistä myyntiin päätyy 
miljoona kiloa. Eniten poimintaa harjoitetaan Itä- ja Etelä-Suomessa, vähi-
ten Lapissa ja Pohjanmaalla. 

Tunturi-Lappiin on laadittu kokonaisvaltainen lähiruoka- ja luonnontuotealan
selvitys, jossa kartoitettiin alueen yritysten ja muiden toimijoiden paikal-
linen tuote- ja palvelutarjonta elintarvike-, lähiruoka- ja luonnontuotealalla
Tunturi-Lapissa. Selvityksessä kuvattiin alan nykytilaa, potentiaaleja, haas-
teita ja kehitysehdotuksia. Selvityksen taustalla on Leader Tunturi-Lappi
ry:n kehittämisstrategia Kipinää Tunturi-Lappiin 2020. Selvityksessä on
huomioitu myös Lapin elintarvikeohjelma (Lapin liitto 2018). Selvitystyön
toteutti Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti /Lapin amk.



KeruuMarjastusta harrastaa yli puolet suomalaisista ja se on yksi suosituimmista
ulkoiluharrastuksista. Kuitenkin 80 % Suomen kaupallisesta marjanpoimin-
nasta on ulkomaalaisten poimijoiden käsissä. Sienten kaupallisen poimin-
nan hoitaa sitä vastoin lähes kokonaan suomalaiset. Pääosin kaikki
luonnonkeruutuotteiden kaupallinen poiminta perustuu yksittäisten ihmis-
ten poimintaan jokamiehenoikeudella. Suoramyynnin lisäksi lähinnä 4H-yh-
distysten ja luonnontuoteyritysten ympärille on kehittynyt pieniä
paikallisverkostoja. Pääosin poimijat myyvät keräämänsä raaka-aineen
yksityishenkilöinä ilman työsuhdetta. Luonnonraaka-aineiden myynnistä
saatava tulo on poimijalle verotonta tuloa ja vaikuttaa vaihtelevasti
mahdollisiin sosiaalietuuksiin.

Elintarvikkeiden valmistukseen käytettävät raaka-aineet kuuluvat elintar-
vikelain alaisuuteen. Kaupalliseen tarkoitukseen keräävän poimijan tulee
siis toimia elintarvikelain vaatimusten mukaisesti, ja on velvollinen selvit-
tämään kyseiset vaatimukset. Poimijoiden koulutus tulisi sisällyttää
kaikkeen kaupalliseen keruutoimintaan laadun, hygieenisyyden ja hyvien
toimintatapojen varmistamiseksi. Poimijoiden kouluttamiseen vaaditaan
keruutuoteneuvojan pätevyys. Tunturi-Lapissa keruutuoteneuvojia valmis-
tuu Muonion luonnontuotealan koulutuksesta. Tarvittaessa viikon mittaisia 
neuvojakoulutuksia voitaisiin järjestää myös erillisinä kursseina tai 
osana muuta luontoalan koulutusta.

Keruutoiminnan haasteet
Lähtökohtaisesti luonnonkeruutuotteita kerätään liian vähän kaupalliseen
tarpeeseen nähden. Kotimaisten poimijoiden osalta suurimmat haasteet
liittyvät keruutoiminnan organisointiin tai pikemminkin sen puutteeseen.
Myytävät raaka-aineet täytyy saada helposti ja tehokkaasti toimitettua
ostajille. Lisäksi raaka-aineelle täytyy löytää kaupalliseen poimintaan
motivoiva hintataso, jotta poimija saa työstää kohtuullisen korvauksen.
Kaupalliseen poimintaan liittyvä asenneilmapiiri kaipaisi myös päivit-
tämistä. Ulkomaalaisten poimijoiden osalta suurimmat haasteet liittyvät
poimijoiden heikkoon asemaan ja toimintatapoihin. Uusia toimintatapoja
tarvitaan siis kipeästi.

KeruutoimintamalliValoisten kesäöiden -hankkeessa on luotu keruutoimintamalli. Lähtökohta-
na mallin suunnittelussa on ollut ratkoa tiedossa olevia talteenoton ongel-
makohtia, hyödyntää olemassa olevia toimivia käytäntöjä, purkaa auki 
nykyisiä ansaintamalleja sekä uudelleen rakentaa näiden pohjalta kestävän 
kehityksen periaatteisiin pohjautuva, alueen erityispiirteet huomioon 
ottava ja monistettava keruutoimintamalli niin marjojen, villiyrttien, erikois-
luonnontuotteiden kuin sientenkin talteenottoon. 

Keruutoimintamallin luominen pohjautuu paikallisväestöön ja omatoimi-
sesti saapuviin poimijoihin. Raaka-aineelle hahmoteltiin kilpailukykyinen, 
mutta poimijaa motivoiva ja toimeentulon mahdollistava hintataso. Keruu-
toiminnan organisointi suunniteltiin palvelukonseptin muotoon, jota 
voidaan erimuotoisena tarjota poimijoille keruutoiminnan mahdollista-
miseksi. 

Palvelukonsepti koostuu majoituspalveluista, kuljetuksista, ruokailuista, 
poimintavarusteista, koulutuksesta ja opastuksesta sekä muista oheispal-
veluista. Poimija voi hyödyntää palveluita tarvitsemiltaan osin: muualta 
saapuvat poimijat koko palvelupakettia majoituksineen päivineen, 
paikalliset vain opastusta ja kerätyn raaka-aineen osto- ja noutopalveluita. 

Poimijaryhmiksi hahmoteltiin vapaaehtoistyöntekijöitä (workaway reppu-
reissaajat), paikallisten yhdistysten jäseniä tekemään varainhankintaan 
edustamalleen yhdistykselle sekä ansaintamielessä poimivia paikallisia 
sekä muualta saapuvia henkilöitä. 

Mallia testattiin tietyiltä osin Keruupilotti 2018 -hankkeessa varsin 
menestyksekkäästi ja kehittämistyö jatkuu edelleen. 

Keruutoimintamalli on kuvattu seuraavalla aukeamalla.



Kuvitus: Vesa Raappana



ToimintaympäristöHAUTOMO
Tunturi-Lapin vahva matkailuelinkeino luo jo yksistään paineita tuottaa lähi-
ruokaa ja luonnontuotteita paikalliseen kysyntään, sekä kehittää uusia 
tuotteita vastaamaan lisääntyviin terveystrendeihin. Innovatiivista, kasvu-
haluista yrittäjyyttä tarvitaan. Uusia osaajia valmistuukin alueelle mm. Muo-
nion luonnontuotekoulutuksesta. Nämä tarvitsevat tukea ja yhteistyö-
verkostoja saadakseen toimintansa käyntiin, kasvamaan ja kehittymään. 
Luonnontuote- ja lähiruokahautomon tavoitteena on tarjota matalan 
kynnyksen toimintaympäristö, asiantuntijuutta ja verkostoja toiminnan 
käynnistämiseen ja kehittämiseen. Samalla luodaan toimintaedellytykset 
koko alan kehittymiselle, kasvamiselle ja monipuolistumiselle alueella. 

Aloittavat ja pienyrittäjät tarvitsevat yhteisiä tuotanto- ja toimitiloja, joissa 
liiketoimintaa voi käynnistää ja kehittää kohtuullisilla alkuinvestoinneilla. Se 
myös kokoaa saman alan tekijät luontevasti yhteen edesauttaen toimi-
javerkoston muodostumista. Selvityksen mukaan alalle kaivattiin myös 
yhteisöllisyyttä, joka helpottaa yhteistyöketjujen muodostumista ja toimi-
vuutta.  Asiantuntijaverkostolta kaivattiin
tukea markkinointiin, tuotekehityk-
seen, lupa-asioihin sekä 
verkostojen ja tuotekonsep-
tien luomiseeen. Alan toi-
mijoille yhteisten tarpei-
den koordinoimiseksi 
hankkeessa on suunni-
teltu alaa edistävän 
yhdistyksen perusta-
mista. Hautomo-
konseptia työstetään 
Kolarin kunnan toimesta 
eteenpäin Maaseuturahas-
ton rahoittamassa Hautomo
-hankkeessa, jonka toimen-
piteet käynnistyvät 11/2018.
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ToimintaympäristöToimintaympäristöToimintaympäristö KIIHDYTTÄMÖ
Kiihdyttämö -konseptia kehitetään alueelle vastaamaan luonnontuote- ja 
lähiruoka-alan kansainvälistymistavoitteisiin. Se luo toimintaympäristön 
luonnontuotealan kasvua ja kansainvälistymistä tavoitteleville  yrityksille 
sekä alan kehittäjille. Kiihdyttämö -konsepti koostuu yhteiskäyttöön sovel-
tuvista tuotantotiloista, asiantuntijaverkostosta sekä toimijaverkostosta. 

Kiihdyttämö -konsepti palvelee useita luonnontuote- ja lähiruoka-alan 
yrityksiä tarjoten tuotantotiloja, tuotekehitykseen soveltuvaa koekeit-
tiö/laboratoriotilaa, säilöntään ja pakkaamiseen liittyviä ratkaisuja sekä 
asiantuntija- ja yhteistyöverkostoja yritysten kehittämistarpeisiin. 
Kiihdyttämö voi toimia vetovoimatekijänä myös muualta saapuville alan 
yrityksille ja kehittäjille. 

Valoisten kesäöiden -hankkeessa on selvitetty luonnontuote- ja lähiruoka-
tuotantoon soveltuvia, potentiaalisimpia raaka-aineen säilöntämuotoja ja 
niihin soveltuvia tila- ja laitteistotarpeita. Lähtökohtana tuotantoprosessien 
suunnittelussa ja kartoituksessa on ollut kestävä kehitys, korkea laatu ja 
monipuolisuus. Selvitysten mukaan näihin tavoitteisiin vastaa parhaiten 
IQF-pakastaminen hiilidioksidilla, säilöntäpakastus (-22 asteessa) ja 
pakastekuivaus. Kiihdyttämön osaksi on suunniteltu kehitettäväksi myös 
vähähiiliseen ja ekologiseen pakkaamiseen erikoistunut tila ja laitteisto 
useiden alan yritysten hyödynnettäväksi. Kiihdyttämössä tulee pystyä myös 
varmistamaan tuotantoketjujen jäljitettävyys ja tuotteiden laatu, jota varten 
tarvitaan elintarvikelaboratorio -tyyppinen tila, jossa peruspitoisuudet 
pystytään todentamaan.

Yritykset voivat hyödyntää Kiihdyttämön palveluita tarvitsemiltaan osin 
tuotantoprosessien eri vaiheissa tai kokonaisvaltaisesti. Kiihdyttämö 
tarjoaa mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa ja tuotantoa joko lyhyt-
kestoisena jaksona tai pidempänä prosessina. Kiihdyttämön palveluita voi 
hyödyntää myös vain tietyltä osin tuotantoprosessia, esim. säilönnän tai 
pakkaamisen osalta. 



MarkkinatLappilaisille luonnontuotteille ja lähiruoalle tuntuu olevan kasvavaa kysyn-
tää niin paikallisilla, kansallisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Valois-
ten kesäöiden -hankkeessa keskityttiin selvittämään kasvavia markkinoita ja 
luonnontuotekysyntää Aasiassa hankkeen sponsori- ja yhteistyöyrityksen kanssa. 

AASIAN POTENTIAALISET MARKKINAT
Projektipäällikkö teki marraskuussa 2017 benchmarking -matkan Hong-
kongiin, jossa tutustuttiin paikalliseen elintarvike- ja luonnontuotetarjon-
taan, tehtiin hintavertailua sekä havainnoitiin mainostamisen trendejä ja 
kulutuskulttuurin ilmiöitä. 

Matkaa varten laadittiin työpajamenetelmä Mood Board, jonka avulla 
selvitettiin kohderyhmän intressejä, taustoja ostopäätösten takana sekä 
tietämystä Lapin luonnontuotteisiin liittyen. Mood Boardin avulla saatiin 
vahvistusta alustavan markkinointimateriaalin painotuksista. 

Raaka-aineiden puhtaus, tuoreus, turvallisuus, terveellisyys, ravintoaine-
pitoisuus, lisäaineettomuus, käyttötarkoituksen selkeys ja orgaanisuus 
koettiin tärkeimmiksi ominaisuuksiksi luonnontuotteissa. Raaka-aineista 
pensasmustikka ja karpalo olivat entuudestaan tutuimmat. Markkinatutki-
musta tehtiin Mood Board-menetelmällä myös Ylläksen kansainvälisten 
matkailijoiden keskuudessa.

SEURAAVAT ASKELEET
Mood Board -pajojen annin ja benchmarkkauksen pohjalta työstettiin
Aasiaan suunnattu esittelymateriaali lappilaisista luonnontuotteista,
keskittyen erityisesti mustikkaan ja pakastekuivaukseen. Esityksessä koros-
tuu Lapin maantieteellisen sijainnin merkitys luonnon raaka-aineille, Lapin
luonnon puhtaus, mustikan ja pensasmustikan erot, pakastekuivausme-
netelmän hyödyt sekä tarinat tekemisen taustalla.

Alustava markkinointimateriaali koostuu slide-esityksestä, esittelijän
apuvälineeksi laaditusta handbookista sekä tuotenäytteistä. Tuotenäytteik-
si tilattiin yhteistyökumppanilta pakastekuivattuja mustikoita 20 g pusseis-
sa,  joihin suunniteltiin testietiketit. Markkinointimateriaalia hyödynnettiin
Aasiassa toteutetussa markkinaselvityksessä.

Kuva: Rayann Elzein / Lapin materiaalipankki



SelvitystyöLeader Tunturi-Lappi ry toimi osatoteuttajana  Valoisten kesäöiden ja 
keskiyönauringon kasvattamaa Sinulle – liiketoimintamallin konseptointi-
hankkeessa tilaten Tunturi-Lapin aluetta koskevan lähiruoka- ja luonnon-
tuotealan selvityksen.  Selvityksen toteutti Matkailualan tutkimus- ja 
koulutusinstituutti, MTI. Siinä kartoitettiin alan toimijoita sekä olemassa 
olevia käytäntöjä Tunturi-Lapissa. Vastaavanlainen selvitys oli toteutettu  
muutama vuosi aiemmin Kittilässä, joten kyselyissä ja haastatteluissa 
keskityttiin Enontekiö-Kolari-Muonio -toimijoihin sekä Kittilän osalta 
alkuperäisen kyselyn tehneisiin toimijoihin. Selvityksessä on huomioitu 
myös Lapin elintarvikeohjelma (Lapin liitto 2018). 

Lähiruoka- ja luonnontuotealan selvityksessä kuvataan alan nykytilaa, 
potentiaaleja, haasteita sekä kehitysehdotuksia Tunturi-Lapissa. Haas-
tettelujen perusteella todettiin, että alan toimijat ovat hyvin usein pieniä, 
yksittäisiä henkilöitä, joilla ei välttämättä ole suurta verkostoa hyödyn-
nettävänään, mutta osaaminen ja tuotteet sen sijaan aivan omaa 
luokkaansa. Toimijoiden törmäyttäminen sekä verkoston hyödyntäminen 
ovat siis ensiarvoisen tärkeitä asioita kyseisellä alalla. 

MTI toteutti alueella myös työpajoja, joiden tarkoituksena oli törmäyttää 
toimijoita ja mahdollistaa yhteistyön syntyminen omalta osaltaan. Työpa-
joista yksi keskittyi keskuskeittiön toimijoihin neljän kunnan alueella, jotta 
ymmärrys lähiruuan mahdollisuuksista saadaan leviämään myös julkiselle 
puolelle. Lähiruoka, paikallisilta hankkiminen, ei aina olekaan se kaikkein 
kallein vaihtoehto.

Tavoitteeksi asetettu pitkäjänteisen työn aloittaminen, jonka avulla 
Tunturi-Lapin luonnontuotteet ja lähiruoka saadaan nostettua niille 
kuuluvalle tasolle ja niiden takana toimivat tahot verkostoitumaan, 
toteutui omalta osaltaan yhteistyössä päähankkeen kanssa. Alueen 
vetovoimaisuus on meidän kaikkien tiedossa jo matkailun silmin, luonnon-
tuotteet, puhtaus ja aitous, ovat omiaan täydentämään kokonaisuutta. 

Nina-Maria Möykkynen, Leader Tunturi-Lappi ry

VisioTunturi-Lappi on kansainvälinen, orgaaninen, elävä, alati kehittyvä arktisten
luonnontuotteiden ja lähiruoan osaamiskeskus.

Tunturi-Lappi toimii arktisten luonnontuoteiden ja lähiruoan kansain-
välisenä, orgaanisena osaamiskeskuksena ja alan kehittäjänä. Tiivis
yhteistyö ja elävä toimintaympäristö synnyttää alueelle uutta ja kasvavaa
yrittäjyyttä sekä työpaikkoja niin ympärivuotisesti kuin kesäsesongille. Alan
edelläkävijänä alue houkuttelee osaajia verkostoon myös muualta.
Tunnemme luontomme, sen potentiaalin ja kestävän hyödyntämisen
parhaiten.
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Asta Hakso, projektiasiantuntija
Eveliina Niva, projektipäällikkö
kunnan henkilökunta ja projektitiimi
kunnan valtuusto ja hallitus

Leader Tunurti-Lappi ry
Nina-Maria Möykkynen, toiminnanjohtaja
Salla Saariniemi, hankesihteeri

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti / Lapin Amk
Mirva Tapaninen
Reeta Sipola
Johanna Kinnunen

Asiantuntijat
Annie Wang, D’Evenitif Co., Ltd
Ari Saarela, Lappi Consulting Oy
Elina Stoor, iLme innorooms Oy
Jari Hakkarainen, Sijaishaltija Oy
Jari Hietala, Asia Sales Channels Ltd
Jari Huttunen, Lapin Tuorelakka Oy
Miia ja Henri Helanto, Nature Lyotech Oy
Noora Peltola, opinnäytetyö/Lapin Amk

Yhteistyökumppanit/sponsorit
Arctic Superfoods Oy
Hosanojan Porotila Ky
Kumpulan palvaamo
Lapin Sara Oy
Norther Lights Superfoods Oy
Samikka ay/ Karilan Navettagalleria

Ammattiopisto Lappia, Muonion toimipiste
luonnontuotealan koulutus
Rauni Korva-Hyötylä, kouluttaja
Kyllikki Kurki
Satu-Maarit Seppänen
ja opiskelijat

Kiitos kaikille työpajoihin osallistuneille, yhteistyökumppaneille ja 
kehittämistyön kanssakulkijoille!
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