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 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 01.11.2021 - 31.10.2022 

 Ylläksen Ystävät ry:n 18. toimintavuosi on käynnistynyt 01.11.2021. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 
 12.08.2005. 

 Kesällä kirkastetun toiminta-ajatuksemme mukaan yhdistyksen tarkoituksena on kunnioittaa ja vaalia 
 Ylläksen alueen ainutlaatuista luontoa ja tunturimaisemaa sekä edistää alueen omaleimaisuuden säilymistä. 
 Lisäksi tavoitteena on kehittää alueen elinvoimaa yhteistyössä Ylläksen alueen toimijoiden kanssa kestävällä 
 tavalla ja ympäristöä kunnioittaen. Näin toimien yhdistys pyrkii edistämään erityisesti Ylläksen alueen 
 mökkeilijöiden ja muiden Ylläksen ystävien yhteisiä etuja. 

 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistys pyrkii edelleen 
 vahvistamaan tätä vaikuttajan asemaansa osallistumalla aktiivisesti ja rakentavasti Ylläksen ympäristön 
 kehittämiseen. 

 1.  JÄSENTILAISUUDET 

 Yhdistyksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on yhtäältä kuulla jäsenistöä ja sen tarpeita ja toisaalta palvella 
 jäseniään tiedottamalla alueen asioista. Sen vuoksi jäsenistön suuntaan tapahtuvan toiminnan rungon 
 muodostavat säännöllisesti toimikauden aikana järjestettävät jäsentilaisuudet. 

 Jäsentapahtumia järjestetään tälläkin kaudella kolme: vuosikokous vuodenvaihteessa, kellokeskiviikon 
 tilaisuus pääsiäisenä ja ruskatilaisuus syyskuun puolivälissä. Toiveena on, että pystymme järjestämään 
 tilaisuudet läsnäolotapahtumina. 

 Kolarin kunnan kanssa sovittua mökkiläisparlamenttia on eri syistä siirretty. Nyt se pyritään saamaan 
 aikaiseksi joko pääsiäisen tai ruskan tilaisuudessa. Kunnassa on vaalien jälkeen uudet poliittiset päättäjät, ja 
 olisi tärkeää kuulla heidän ajatuksiaan ja suunnitelmiaan. 

 2.  HALLITUS JA TALOUS 

 Hallitus kokoontuu toimikauden aikana suunnitelman mukaan kuusi kertaa. Kesällä järjestettävä kokous on 
 koko päivän strategiakokous, “Kirkastuspalaveri”. Tarvittaessa hallitus kokoontuu useamminkin ja käytännön 
 asioita hoidetaan hallituksen jäsenten muodostamissa asiakohtaisissa työryhmissä. 

 Toimikauden alkaessa 01.11.2021 yhdistyksen tilillä oli käteistä 3.852,56 €. Talousarvioesitys perustuu 72 
 henkilöjäseneen ja 130 perhejäsenyyteen. Jäsenmaksu esitetään pidettäväksi ennallaan, henkilöjäsenille 25 
 € ja perhejäsenyydelle 40 € Tällöin jäsenmaksutulo olisi 7000 €. Menopuolelle on budjetoitu sama summa, 
 mikä tarkoittaisi nollatulosta kuluvalla toimikaudella. 

 Yhdistys pyrkii aktiivisesti kasvattamaan jäsenmääräänsä. 

 Yhdistys on aiempina vuosina kerännyt kannatusmaksua kaivosasian edunvalvontaan. Tällaista ei ole 
 budjetoitu alkaneelle toimikaudelle, mutta tilanteen niin vaatiessa hallituksella on siihen valmius. 

 Yhdistys panostaa edelleen digitaalisuuteen, minkä odotetaan edistävän toiminnan tehokkuutta. 
 Yhdistysavain-ohjelmiston käyttöä on tarkoitus laajentaa. Sähköisen jäsenkortin käyttöönottoa valmistellaan. 

 3.  VIESTINTÄ 
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 Jäsenille tiedotetaan yhdistyksen ja Ylläksen alueen asioista edelleen ensisijaisesti sähköpostimuotoisella 
 jäsenkirjeellä, joka ilmestyy keskimääräin noin kerran kuukaudessa. Yhdistyksen tilaisuuksista ja muista 
 keskeisistä asioista tiedotetaan myös jäsensivuilla. Kun jäsenten sähköpostiosoitteet saadaan siirrettyä 
 Yhdistysavain-järjestelmään, testataan Yhdistysavaimen jäsenkirjeominaisuutta ja mikäli se osoittautuu 
 toimivaksi ratkaisuksi, siirrytään sen käyttöön. Päivitetään edelleen verkkosivuja ja keskustellaan tarjotaanko 
 jäsenistölle mahdollisuutta julkaista siellä omia Ylläs-aiheisia kirjoituksiaan ja valokuvia. 

 Yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista ja muista sellaisista asioista, joiden voidaan ajatella kiinnostavan 
 myös ulkopuolisia, tiedotetaan alueen päämedioille kuten Kuukkelille, Luoteis-Lapille ja Lapin Kansalle. 
 Vahvistetaan yhteyksiä Kuukkeliin ja Luoteis-Lappiin ja selvitetään mahdollisuuksia yritysyhteistyöhön 
 Kuukkelin kanssa. 

 Uusitaan yrityksen painettu esite, ja jaetaan sitä mm. alueen kiinteistövälittäjille ja muille tahoille, jotka 
 tapaavat uusia mökkiläisiä. 

 4.  YRITYSYHTEISTYÖ 

 Edistääkseen tarkoitustaan ja tavoitteitaan yhdistys haluaa olla edistämässä paikallisen elinkeinoelämän 
 elinvoimaisuutta. Yhdistys uskoo, että monipuolinen paikallinen tuote- ja palvelutarjonta parantaa sen 
 jäsenistön sekä muiden alueella liikkuvien matkailijoiden viihtyisyyttä. Siksi yhdistys tekee omalta osaltaan 
 jäsenistönsä piirissä työtä, jonka tavoitteena on lisätä paikallisten yritysten palvelujen käyttöä. Yhteistyöllä on 
 jo pitkäaikainen perinne. Määrittelyn mukaan yhteistyön tulee olla molemmille osapuolille hyödyllistä. 
 Yhdistys tekee yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa kahdella tavalla: 

 a)  Sponsorit  tukevat yhdistyksen toimintaa erilaisin  lahjoituksin, esim luovuttamalla palkintoja 
 arvottavaksi jäsenmaksunsa ajallaan maksaneiden jäsenten kesken. 

 b)  Yhteistyökumppanit  myöntävät yhdistyksen jäsenille  erilaisia etuuksia, lähinnä alennuksia 
 tuotteistaan ja palveluistaan. 

 Yhdistys jatkaa ja kehittää yhteistyötä nykyisten sponsoreiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä pyrkii 
 lisäämään jäsenistölle etuja tarjoavien yhteistyökumppaneiden lukumäärää. 

 5.  SIDOSRYHMÄSUHTEET 

 Toimikauden aikana yhdistys jatkaa yhteydenpitoa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisen kannalta 
 keskeisiin sidosryhmiin. Näitä ovat Kolarin kunta, Metsähallitus sekä Ylläsjärven ja Äkäslompolon 
 kyläyhdistykset. Yhdistys jatkaa toistaiseksi myös Ylläksen Matkailuyhdistyksen jäsenenä ja hallituksessa. 
 Yhdistys on myös päättänyt osallistua Ylläksen Matkailu Oy:n osakeantiin merkitsemällä yhden osakkeen. 

 6.  HANNUKAISEN KAIVOSHANKKEEN EDUNVALVONTA 

 Kaivoshankkeen edunvalvonta jatkuu entiseen malliin. On odotettavissa, että kaivosyhtiö jättää vesi- ja 
 ympäristölupahakemuksensa AVI:lle lähiaikoina. Lisäksi kaivosyhtiö on ilmoittanut jättävänsä 
 kaivoslupahakemuksensa TUKES:ille samaan aikaan.  Hakemuksiin otamme kantaa yhdessä Ylläksen 
 alueen muiden toimijoiden kanssa. Leif Ramm-Schmidt laatii hakemuksiin omat asiantuntijalausuntonsa. 
 Ajankohtaisia asioita kaivostilanteesta kerrotaan jäsenille jäsenkirjeissä ja jäsentilaisuuksissa. 

 7.  YLLÄS III -OSAYLEISKAAVA 

 Ylläksen Ystävät jatkaa osallistumistaan osayleiskaavan uudistustyöhön ja seuraa hankkeen etenemistä. 
 Yyry on jo toimittanut kuntaan pyydetyn kannanoton joulukuun 2021 alussa. 

 Ylläksen alueen asemakaavan muutoksia on vuoden aikana tullut nähtäväksemme useita. Suurin 
 osa niistä on ollut pieniä, muutaman tontin käsittäviä alueita, eivätkä ne ole olleet yleisellä tasolla 
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 merkittäviä. 

 Äkäslompolossa joulukuun 7. päivänä 2021 

 Hallitus 


