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VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2018 –
31.10.2019
Yhdistyksen tarkoituksena on kunnioittaa ja vaalia Ylläksen alueen ainutlaatuista luontoa ja
tunturimaisemaa sekä edistää alueen omaleimaisuuden säilymistä. Lisäksi yhdistyksen
tarkoituksena on olla yhteistyössä toimivien vaikuttajien kanssa ja edistää alueen mökinomistajien
ja muiden lomailijoiden yleisiä ja yhteisiä etuja.
Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden päättyessä 369 henkilöä (330 vuonna 2018).

1. Jäsentapaamiset
Yhdistyksellä oli yhteensä kolme jäsentilaisuutta, joista yksi oli Kolarin kunnan kanssa yhteisesti
järjestetty Mökkiläisparlamentti 12.9.2019..
Vuosikokous pidettiin 28.12.2018 Lapland Hotels Oy:n Äkäshotellissa Äkäslompolossa. Paikalla oli 54
henkilöä.
Kokouksen alussa Lapland Hotels Oy:n aluejohtaja Tommy Sippo esitteli laajasti yhtiön toimintaa.
Muina vieraina tilaisuudessa olivat Kolarin terveyskeskuksen johtava lääkäri Ulla Ylläsjärvi sekä
Tero Kangosjärvi ja Jukka Saukkoriipi ÄVPK:sta.
Pääsiäisen jäsentilaisuus pidettiin keskiviikkona 17.4. Riemuliiterissä Äkäslompolossa. Osanottajia
tilaisuudessa oli 101 henkilöä.
Kolarin kunnan uusi kunnanjohtaja Kristiina Tikkala oli paikalla ja vastaili yleisön kysymyksiin.
Äkäslompolon kyläyhdistyksen puheenjohtaja Eveliina Niva kertoi luonnontuote- ja lähiruoka-alan
hankkeesta.
Kaivosyhtiö Hannukainen Mining Oy:n edustajina tilaisuudessa olivat hankejohtaja Johanna
Koivumaa, talousjohtaja Arto Peltokorpi, geologi Ida Källberg, kaivosinsinööri Jyrki Törmänen,
rikastamopäällikkö Vesa Pieskä ja ympäristöinsinööri Tuomas Lahti. Koivumaa ja Peltokorpi pitivät
oman alustuksensa, mitä seurasi vilkas keskustelu kommentteineen ja kysymyksineen yleisön taholta.
Paikalla oli myös OHO TV:n toimittaja, tuottaja Christina Daous, joka tuottama video on
facebookissa ja pro Ylläksen sivuilla.
Ruska-ajan tilaisuus toteutettiin Mökkiparlamentin muodossa yhdessä Kolarin kunnan kanssa
Lappean Lohen tiloissa. Paikalla oli runsaat 50 henkilöä.
Yhdistyksen ehdotuksen mukaan ohjelmassa piti olla seuraavat aiheet: 1) hiilineutraali Kolari – miten
saavutetaan, 2) alueen jätehuolto kierrätystalous huomioon ottaen, 3) virkistyskalastus Ylläksen
alueella, 4) Kolarin kunnan kehityshankkeet lähitulevaisuudessa ja 5) pyöräilyreitit.
Sairaustapausten ym. vuoksi aiheet 1 ja 5 jäivät valitettavasti käsittelemättä.
Kunnan 21 valtuutetusta paikalla olivat ainoastaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja,
kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kolmas rivijäsen. Yhdistyksemme tekee yhteistyötä kunnan
kanssa toivoen, että luottamusmiesten kiinnostus Mökkiparlamenttiin kasvaa.

Lisäksi Kolarin kunta järjesti 15.4.2019 retken kunnan eteläisiin kyliin; idean tähän oli antanut
yhdistyksemme. Retki keräsi bussilastillisen ja mukana oli runsaasti yhdistyksemme jäseniä.

2. Hallitus ja talous
Hallituksen kokoonpano: Marja Ramm-Schmidt, pj, Markku Piippo, varapj ja jäsenet Henry
Söderström, Heikki Jaakkola, Reijo Kiiski, Jukka Reunanen, Timo Airaksinen, ja Leena Hult, joka
toimii sihteerinä ja rahastonhoitajana. Vuosikokouksessa 28.12.2018 valittiin erovuorossa olleet
Leena Hult ja Jukka Reunanen jatkamaan 2-vuotiskaudelle.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa. Hallitus on hoitanut perinteisesti juoksevia ym.
asioita sähköpostitse, minkä lisäksi hallituksella on oma WhatsApp-ryhmä sisäistä kommunikointia
varten.
Yhdistyksen pankkitilillä oli 31.10.2019 yhteensä 4.758,95 €. Tulot kertyvät jäsenmaksuista,
yhteensä tänä toimintavuonna 6.270 EUR. Jäsenmaksun maksoi 313 henkilöä. Tammikuussa 2019
toteutettu jäsenmaksu-uudistus (perhejäsenmaksu 40EUR) näytti lisäävän jäsenmäärää normaalia
enemmän (edellisenä vuonna 330, joista maksaneita 221).
31.1.2019 mennessä jäsenmaksunsa maksaneiden kesken arvottiin perinteisesti palkinnot, jotka
olivat lahjoittaneet Jounin Kauppa (10 kpl á 50 EUR lahjakortteja), Team Sportia
(maastosuksiparin täyshuolto, arvoltaan 95 EUR) ja Jemes Sport (maastopyörä yhdeksi päiväksi,
arvo 45EUR).
Toimintavuoden aikana kerättiin jälleen vapaaehtoisia kannatusmaksuja kaivosasian
edunvalvontaan, jota hoitaa ja organisoi Äkäslompolon Kyläyhdistys ry. Näitä maksuja kertyi
31.10.2019 asti yhteensä 7.225 EUR, joka summa on tilitetty kyläyhdistykselle.
Niiden kannatusmaksun suorittaneiden kesken, jotka olivat maksaneet vähintään 50EUR, arvottiin
Ravintola Rouheen 100 EUR lahjakortti, Ravintola YlläsHuminan 100 EUR lahjakortti, Team
Sportian lahjakortti (2 läskipyörävuokraa vuorokaudeksi, á 90 EUR), Jounin Kaupan 100 EUR
lahjakortti, Lapland Hotels Oy:n 100EUR ravintolalahjakortti sekä Lomarengas/Villi Pohjolan
hissilippu (arvo noin 200EUR).

3. Yhteistyökumppanit
Yhdistyksellä on toimintansa alusta lähtien ollut yhteistyötä Ylläksen alueen yrittäjien kanssa.
Siihen on muun muassa sisältynyt jäsenmaksunsa suorittaneille jäsenille annettavia alennuksia
tuotteista ja palveluista. Tämä yhteistyö on tähän mennessä hoidettu suullisten sopimusten
pohjalta.
Nyt hallitus on laatinut kirjalliset sopimukset käytettäväksi yhteistyökumppaneiden kanssa.
Syksyn 2019 aikana hallituksen jäsenet ovat käyneet neuvotteluja monien yrittäjien kanssa.
Kirjalliset sopimukset pyritään saamaan valmiiksi tammikuun 2020 aikana ja niistä ilmoitetaan
jäsenkirjeessä. Uudet jäsenedut astuvat voimaan sopimusten tultua allekirjoitetuiksi.

4. Hannukaisen kaivoshanke
Yhdistys on asianosaisena mukana toimeksiannossa, jota hoitaa AA Sakari Niemelä, Asianajotoimisto
Ympäristölaki Oy. Muita toimeksiantajia ovat mm. Lapland Hotels Oy, Lapland Safaris, Muonion
paliskunta, Ylläksen Matkailuyhdistys ry, Äkäslompolon Kyläyhdistys ry, Jounin Kauppa Oy,
Destination Lapland Oy ym. Puheenjohtaja Marja Ramm-Schmidt toimii yhteyshenkilönä.
Kaivosasiasta on tiedotettu tehokkaasti jäsentilaisuuksissa ja yhdistyksen kotisivuilla ja tätä
tiedottamista jatketaan.
Kolarin kunta järjesti 18.3.2019 VESIPANEELIN, johon yhdeksi esiintyjäksi pyydettiin Leif
Ramm-Schmidt. Hän käsitteli alustuksessaan erityisesti kaivoshankkeen vesi- ja
ympäristölupahakemuksen lukuisia virheitä ja puutteita. Esitys on kotisivuillamme. Tilaisuudessa
olivat läsnä myös prof. Kari Heiskanen ja AA Sakari Niemelä, jotka olivat vesipaneelia edeltävänä
päivänä mukana Ylläksen alueen yrittäjien tilaisuudessa kaivoshankkeseen liittyen.
Yhdistyksen jäsenet ovat edelleen hyvin kiinnostuneita kaivoshankkeen vaiheista. Tämä ilmeni mm.
siinä, että vapaaehtoisia kannatusmaksuja kertyi edellä kohdassa 2. mainitut 7.250 euroa. Hallitus
on vuoden aikana saanut paljon kommentteja ja kiittävää palautetta yhdistyksen ja erityisesti Leif
Ramm-Schmidtin aktiivisesta toiminnasta kaivosasian edunvalvonnassa.
Hallitus ja lähinnä puheenjohtaja jatkaa aktiivista mukanaoloa ja seuraa kaivoshankkeen eri
vaiheita.
Leif Ramm-Schmidt, jolla on suurteollisuuden jätevesien käsittelyn asiantuntemus, jatkaa
aktiivista toimintaansa pro bono-periaatteella yksityishenkilön ominaisuudessa ja mökinomistajana
AA Sakari Niemelän avustajana kaivosasiassa.
Lisäksi yhdistyksellä on kaivosasiassa aktiivinen yhteistyö Hannukaisen alueen loma-asukkaiden
kanssa. Heistä yksi on Raimo Roininen, joka toimii alueensa puuhamiehenä ja on säännöllisesti
yhteydessä Leif Ramm-Schmidtiin. Niin ikään yhteyttä pitävät Hannukaisen loma-asukkaiden
juristi Aimo Guttorm ja AA Sakari Niemelä.

5. Tiedottaminen
Toiminnastaan yhdistys tiedotti jäsenkirjeillä ja kotisivuillaan (www.yyry.fi). Sivuston teknisestä
ylläpidosta on vastannut webmaster Henrik Ramm-Schmidt ja sisällöstä Leif Ramm-Schmidt.
Syksyn 2019 aikana hallitus käynnisti kotisivujen uudistamisen. Tavoitteena on, että uudet sivut
otetaan käyttöön tammikuun 2020 aikana. Samassa yhteydessä yhdistys saa uuden logon. Nämä
palvelut ostetaan Nettitiimi Oy:ltä, jossa niiden toteuttajina ovat Maaret Borg ja Janne
Käenniemi.
Yhteistyö Kuukkeli-lehden kanssa on jatkunut. Kuukkeli julkaisee muun muassa yhdistyksen
kokous- ym. kutsuja ilmaiseksi.

Yhdistyksellä on oma facebook-ryhmä, ylläpitäjänä hallituksen jäsen Henry Söderström.

6. Jäsenmaksu
Jäsenmaksut toimintavuodelle olivat 25 euroa/henkilö ja 40 euroa/perhe (samassa taloudessa
ja osoitteessa asuvat).

Ylläksellä, tammikuun 2. päivänä 2020
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TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2019 – 31.10.2020
Yhdistyksen 16. toimintavuosi on käynnistynyt. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 12.8.2005.
Sääntöjemme 2 § mukaan yhdistyksen tarkoituksena on kunnioittaa ja vaalia Ylläksen alueen
ainutlaatuista luontoa ja tunturimaisemaa sekä edistää alueen omaleimaisuuden säilymistä. Lisäksi
tarkoituksena on olla yhteistyössä Ylläksen alueella toimivien vaikuttajien kanssa ja edistää alueen
mökinomistajien ja muiden lomailijoiden yleisiä ja yhteisiä etuja.
Yhteistyö Kolarin kunnan kanssa on alusta alkaen ollut hyvää ja sitä jatketaan samassa hengessä. Kolarin
kunta on pitänyt huolta siitä, että yhdistystämme kuullaan kaikissa asioissa, jotka liittyvät vapaa-ajan
asukkaiden ja muiden lomailijoiden aktiviteetteihin ja arkipäivään Ylläksellä.
Pidämme myös säännöllisesti ja aktiivisesti yhteyttä paikallisiin yrittäjiin.
Tiedotuksessa Kuukkeli-lehti, joka on ollut kumppanimme perustamisesta alkaen, on meille arvokas
viestintäkanava.
Kunnan kanssa on käynnistetty Mökkiparlamentti. Idean siitä esitti kunnalle yhdistyksemme.
Ensimmäinen Mökkiparlamentti pidettiin 3.1.2018 ja toinen 12.9.2019. Kunnan kanssa on alustavasti
sovittu, että tämän vuoden Mökkiparlamentti pidetään keskiviikkona 8.4.2020.
Yhteistyö yhdistyksen toimintaa tukevien sponsoreitten kanssa on antoisaa. Olemme saaneet myös uusia
yhteistyökumppaneita. Yhteistyöhön sisältyy merkittäviä alennuksia tuotteista ja palveluista, ja
alennukset saavat jäsenkortin esittämällä ne, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa.
Syksyllä 2019 hallitus laati kirjalliset yhteistyösopimusmallit, jotka otetaan käyttöön tänä
toimintavuonna. Tarkoitus on, että uudet yhteistyösopimukset saadaan allekirjoitettua tammikuun 2020
aikana.
Viestinnän osalta hallitus käynnisti syksyn 2019 aikana kotisivujen uudistuksen ja uuden logon
suunnittelun yhteistyössä Nettitiimi Oy:n kanssa. Tavoitteena on saada uudet sivut käyttöön tammikuun
2020 aikana.
Toimintamme runko on muutoin seuraava:
• jäsentilaisuudet 3 kertaa vuodessa: joulun aikaan, pääsiäisenä ja ruska-aikana
•

hallituksen kokoukset tarpeen mukaan ja työryhmien työskentely Ylläksen alueen ajankohtaisten
asioiden sitä edellyttäessä

•

aktiivinen mukanaolo Ylläksen Matkailuyhdistys ry:ssä

•

tehokas osallistuminen kaivoshankkeen valvomiseen yhteistyössä Ylläksen alueen yrittäjien ja
muiden toimijoiden kanssa

•

yhteistyön tehostaminen Äkäslompolon Kyläyhdistyksen ja Ylläsjärven Kyläyhdistyksen kanssa

Hallitus esittää, että jäsenmaksuperusteet pysyvät ennallaan: henkilöjäsen 25 EUR ja perhemaksu
(samassa taloudessa ja samassa osoitteessa asuvat) 40 EUR.

Ylläksellä, tammikuun 2. päivänä 2020
Hallitus

13.12.2019

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2020
Tulot
2020
Jäsenmaksut
Henkilöjäsenet
Perheet

25 €
40 €

Yhteensä

160 kpl
50 kpl

4 000,00
2 000,00

6 000,00

Menot
Jäsenkokouskulut
Yhdistyksen kotisivujen uusiminen
Jäsenkorttikulut (painatus ja postitus)
Verkkotunnusmaksu
Ylläksen Matkailuyhdistys, jäsenmaksu
Äkäslompolon kyläyhdistys, kannatusmaksu
ÄVPK, kannatusmaksu
Kaivosasian edunvalvonta
Sekalaiset kulut

2020
1 500,00
2 000,00
600,00
100,00
180,00
50,00
200,00
1 000,00
370,00

Yhteensä

6 000,00

